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מענה לשאלות הבהרה

 .1להלן סיכום מפגש מציעים בקשר למכרז שבנדון ,אשר התקיים באופן מקוון.
 .1.1לאור בקשות שהופנו לרכבת בבמסגרת מפגש המציעים ,מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות
הבאות:
ביחס למסמכי המכרז ותנאיו ,כמפורט להלן:
מס"ד

מסמך
רלוונטי
במכרז

סעיף במסמך

1

שאלה

תשובה

מסמך
ההזמנה
להשתתפות
במכרז

1,4.1.1

מאחר וייתכן מצב בו ייבחר במכרז רק
מציע אחד (מסיבות שונות כגון :אי
עמידה בתנאי סף ועוד) ,נבקש כי הרכבת
תוסיף את המילה "עד" בסיפא סעיף 1
ובסעיף  ,4.1.1כך שיצוין כי  ":בכוונת
הרכבת להתקשר עם עד שני מציעים
זוכים בעקבות מכרז זה"

מקובל

2

מסמך
ההזמנה
להשתתפות
במכרז

4.1.3
4.1.4,

בכל מטלה שיצאה אל הקבלן שלא
נבקש כי יובהר ,כי ככל שלא יהיה
באמצעות הליך תיחור יוטמעו
באפשרותו של מציע זוכה אחד לבצע את
ההנחות על פי הצעתו במכרז .ככל
המטלות ,אזי המטלות יועברו לביצוע
שמדובר בהליך תיחור יבוצעו
המציע הזוכה השני במחירי הצעתו של
המציע הזוכה השני וכי מטלות אלה לא ההליכים על פי המפורט בנספח תנאים
מיוחדים סעיף .3
יעברו לקבלנים אחרים שלא זכו במכרז.

3

מסמך
ההזמנה
להשתתפות
במכרז

4.1.14

נבקש כי הרכבת תבהיר בפרוטרוט מה
כולל שיתוף הפעולה עם קבלן החשמול
הספרדי  SEMIובכלל זה תתייחס
לנושאים הבאים:
א.

באחריות מי התכנון לביצוע
העבודות נשוא המכרז?

כיצד תבוצע חלוקת העבודה בין
ב.
קבלן החשמול  SEMIלבין המציעים
הזוכים במכרז זה?

רכבת ישראל
הקבלנים שייבחרו יעסקו במטלות עד
הוק בהתאם לצרכים של רכבת ישראל
הן בפעולות פירוק והרכבה של רשת
קיימת עקב הצרכים המבצעיים והן
בהקמה של רשת בהתאם לצורכיה של
הרכבת
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מס"ד

מסמך
רלוונטי
במכרז

סעיף במסמך

4

מסמך
ההזמנה
להשתתפות
במכרז

9.1.7

5

מסמך הזמנה
להשתתף
במכרז

16.3

6

נספח תנאים
מיוחדים
לחוזה

12

שאלה

תשובה

מי יפקח על ביצוע העבודות של
ג.
המציעים הזוכים במכרז :קבלן
החשמול או רכבת ישראל?

רכבת ישראל ונציגים מטעמה

מי יאשר את חשבונות המציעים
ד.
הזוכים במכרז? קבלן החשמול SEMI
או רכבת ישראל?

רכבת ישראל

האם תבוצע הדרכה מקצועית
ה.
והוצאת רשימת חומרים ע"י SEMI
לגבי המערכת?

כלל המשימות באחריות הקבלן הזוכה

בתנאי הסף  9.1.7צוין כי נדרשת ערבות
בסך  .₪ 750,000לעומת זאת בנספח
 ,A6נוסח מחייב לערבות ההצעה ,צוין
סכום אחר בשיעור  .₪ 2,275,000נבקש
הבהרה בנושא.

₪750,000

נבקש לדעת אילו סעיפים במחירון
מוגדרים "סעיפים שאינם לתמחור"

אין כאלו במחירון המפורסם.

א .נבקש כי המילים "הקבלן ישלם
לרכבת פיצויים מוסכמים" (סעיף )12.2
ו"-יהא עליו לשלם לרכבת פיצוי
מוסכם" (סעיף  )12.3יוחלפו במילים" :
רשאית הרכבת לדרוש מהקבלן את
הפיצויים המוסכמים"...

מקובל

ב .נבקש להוסיף את המילה "עד"
לפני כל סכום הקנס המפורט בסעיף
.12.3

מקובל

ג .נבקש כי יובהר כי הקנס לא יוטל
על הקבלן כתוצאה ממעשים שאינו
באחריות הקבלן.

נוסח הסעיף ללא שינוי

ד .נבקש לקבוע סכום מקסימאלי
המצטבר לכל הקנסות שיוטלו על הספק
באופן שקנסות אלה לא יעלו על שיעור
השווה ל 5%-מגובה החשבונית (לפני
קיזוז קנסות) בחודש רלוונטי.

נוסח הסעיף ללא שינוי

ה .נבקש כי לצד מנגנון הפיצויים
המוסכמים ,הרכבת תקבע גם מנגנון
פרס במקרים בהם הקבלן הקדים את
לו"ז הפרויקט.

נוסח הסעיף ללא שינוי
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מס"ד

מסמך
רלוונטי
במכרז

סעיף במסמך

7

נספח תנאים
מיוחדים
לחוזה

15.3

נבקש כי יובהר כי ככל שסכום הערבות
שפורט בסעיף  15.1לנספח התנאים
המיוחדים יהווה  5%מההיקף הכספי
של כלל המטלות שהוצאו לקבלן ,לא
יידרש הקבלן להמציא ערבות נוספת.

8

מוקדמות

0.02

העבודות נשוא מכרז זה כוללות ,בין
היתר ,שימוש בכלי צמ"ה כבדים בעלי
יכולת תנועה על מסילות הרכבת ,ובשל
כך דרושים לקבלן שטחי התארגנות
בעלי גישה מסילתית .בנוסף ,נדרש
הקבלן לשטח אחסון ציוד וחומרים כמו
גם שטח לבית מלאכה .בהתאם ,נבקש
לדעת היכן תספק הרכבת שטח
התארגנות לקבלנים?

שטחי ההתארגנות יותאמו לאזור
הפעולה של הקבלן כגון :כפר ויתקין,
קרית גת ,ראש העין ,בני ברק וכדו'.
אין בהנ"ל התחייבות של הרכבת
למקום מסוים  -המיקומים ייבחרו
בהתאם לצרכים של הרכבת

הוראות סעיף  00.56לפרק המוקדמות
קובעות כי על הקבלן להעסיק עובדים
שישמשו צופי מסילה ,כל זאת לאחר
שיקבלו הכשרה והדרכה מקצועית על
ידי הרכבת .נבהיר ,כי תחום העיסוק של
צופה מסילה אינו כלול תחת הגדרת
עבודות קבלניות וככזה אינו מכוסה
תחת פוליסות ביטוח קבלניות.

ללא שינוי .המשגיחים מבצעים מספר
עבודות כולל פיקוח ,ובכללתם
כמפקחים ישימה.

9

מוקדמות

0.56

בהתאם ,נבקש כי הדרישה להעסקת
צופי מסילה על ידי הקבלן תבוטל.

ללא שינוי .המשגיחים מבצעים מספר
עבודות כולל פיקוח ,ובכללתם
כמפקחים ישימה.

ככל שבקשתנו זו לא תאושר נבקש
למצער ,מהרכבת להגדיר באופן מפורש
כי הקבלן יישא באחריות כוללת
להיבטים האדמיניסטרטיביים בלבד
הקשורים להעסקת צופי המסילה ,אולם
הקבלן לא יישא בנזקים ישירים ו/ו/או
עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים
הקשורים לעבודת צופי המסילה וכן בגין
מעשה ו/או מחדל ו/או מעשה זדון של
צופי המסילה.

ללא שינוי .המשגיחים מבצעים מספר
עבודות כולל פיקוח ,ובכללתם
כמפקחים ישימה.

10

מסמך ג 2
מפרט טכני
מיוחד

08.1.07

אנא פרטו באילו חומרים מדובר
כשציינתם "חומרים שחורים".

חומרים שיסופקו על-ידי הרכבת
רשומים בתוך כתבי הכמויות בתוך
התוכניות שהועברו לעיון הקבלן,
בחומרים שחורים הכוונה לחומרים
כגון חול ,מלט .יצויין כי באחריות
הקבלן לצייד את עובדיו בכלי עבודה
לצורך ביצוע עבודות ההתקנה השונות

שאלה

תשובה
סכום זה מהווה את המינימום אותו
ייאלץ הקבלן להמציא ,ככל שסך
המטלות יגדל תוגדל הערבות כך
שתהייה  5%מהמטלות הקיימות
לקבלן.
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מס"ד

מסמך
רלוונטי
במכרז

11

"אומדן" -
כתב הכמיות

סעיף במסמך

שאלה

תשובה

08.1.03

נא אישורכם ,כי למעט "חומרים
השחורים" ,הרכבת תספק את כל
החומרים ,אביזרים וכל הנדרש לביצוע
מושלם של מערכת ה .OCS

הרכבת תספק חומרים כפי שמופיעים
בתוכניות של  OCSשסופקו לעיון
במסגרת המכרז

00.61.01.0010

נבקש לקבל פירוט בנוגע לאורך
א.
של "יחידת ביצוע" המצוין בסעיפים
אלה.

יחידת ביצוע הינה תלויה בגיאומטריה
מסילתית ,האורך משתנה בין 400-700
מטר בדרך כלל

00.61.01.0020
00.61.01.0030

נבקש שתאשרו כי המחיר
ב.
המפורט בסעיפים אלה מתייחס
למסילה בודדת.

מאושר

12

"אומדן" -
כתב הכמיות

5

נבקש הפנייתכם לתוכנית המפרטת את
נושא "הלבשת ציוד" המצוין בסעיף 5
במחירון.

ניתן להבחין בתוכניות מחוברת
ISRELC-ECS-SEM-DES-000TCD-001080-01 Drawings - OCS
 System DescriptionוISRELC--
ECS-SEM-DES-000-TCDTensioning - 001084-01 Drawings
Devices and Mast Anchoring
באביזרים המותקנים על-גבי העמודים
כגון חבקים ,מבודדים ,משקולות -
"הלבשת הציוד" הינה חיבור אביזרים
אל העמוד

13

מסמך הזמנה
להשתתף
במכרז

23

אנא פרטו אילו "אישורים
סטטוטוריים"" ,לרבות היתרי בנייה"
הינם "באחריות הקבלן".

לא נדרש במסגרת עבודה זאת

 .1.2הגשת ההצעות תהא ביום ג' 10/08/2021 ,החל מהשעה  08:00ועד השעה  ,13:00לתיבת המכרזים
מס'  ,7הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת רח' יוספטל  1לוד.
מובהר ומודגש כי מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים ,הם המחייבים בלבד.
 הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעת המציע ,ותוגש במעטפה החיצונית
כשהיא חתומה מטה.
מתן אגמי
רכז התקשרויות פיתוח ותשתיות
רכבת ישראל
_____________________________________________________________________
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