אגף רכש והתקשרויות

 30אוקטובר 5816

הודעה מס' 2
מכרז מס'  26712מתן שירותי מדידה
לאור שאלות הבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה

.1

הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהופנו אליה והתשובות

.5

דלהלן מתייחסות רק לשאלות שהרכבת סברה שיש להסבירן ולהבהיר אותן .לאור תוכנן של
חלק מהשאלות ,מבקשת הרכבת לשוב ולהדגיש בפני המציעים את החשיבות של קריאת כל
מסמכי המכרז בקפידה .לחלק מהשאלות שנשאלה הרכבת ישנה תשובה ברורה ומלאה במסמכי
המכרז.
תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 5ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1665-בדבר

.3

עידוד נשים בעסקים .על פי הסעיף האמור ,אם לאחר שקלול ההצעות ,קיבלו שתי הצעות או
יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר או הצעות שדורגו במקום שני או
שלישי וכו' (במקרה של פיצול השירות בין מספר מציעים) ,ואחת מן ההצעות היא של עסק
בשליטת אישה (כמוגדר בנספח  A11למסמכי המכרז) ,תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז,
ובלבד שצורפו לה בעת הגשתה אישור ותצהיר כנדרש בנספח  .A11מצ"ב נוסח נספח A11
בנספחים להזמנה המעודכנים.
להלן הבהרות ביחס לנושאים שהועלו על ידי המציעים:

.4
ספרור
רץ

.1

תשובה

מסמך
רלוונטי
במכרז

סעיף במכרז

שאלה

מסמך
הזמנה

0.3.0 - 0.3.4

אין צורך באישור חתום של מזמין העבודה,
בסעיפים 0.3.0 - 0.3.4
יש להקפיד למלא את הטפסים כנדרש
נדרשים המציעים להגיש,
לרבות שם איש הקשר במזמין העבודה,
בין היתר ,את אישורי
מזמין העבודה .נבקש לציין הרכבת תבצע את הבדיקה מול איש הקשר
באופן ישיר.
כי מרבית הגופים
הציבוריים והממשלתיים
מסרבים לחתום על אישור
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ביצוע העבודה/אישור
מזמין העבודה .בנספחים
למילוי על ידי המציעים
צוינו רק פרטי המזמין ללא
צורך באישורו.
האם נדרש אישור חתום
מאת מזמין העבודה?

.5

מסמך
הזמנה

האם ניתן להתייחס
לביקורת של מדידות
הפקעות עבור סעיפי
הניסיון בפרויקטים
מדידות לצורך הפקעות?

לא ניתן להתייחס לבקרה על מדידה לצרכי
הפקעות כאל פרויקט מדידה לצרכי
הפקעות כהגדרתו במסמך ההזמנה.

.3

כללי

הרכבת מתבקשת לתת
הזדמנות שווה כך שעו"ד
ישתתפו במכרז לרישום
תצ"ר.

רישום תצ"ר מהווה מטלה אחת בודדה
מתוך שלל מטלות ושירותים הכלולים
במכרז אשר מופנים למודדים ומאחר
ומדובר במשימה אחת מבין רבות ,הרכבת
רואה לנכון כי אין קיבולת עבודה חזויה
לסעיף הנדון המצדיקה מכרז נפרד.

.4

נספחים
להזמנה

האם ניתן לציין פרויקטים
אשר הוגשו בתנאים
המקדמיים גם באמות
המידה?

יש באפשרות המציע לציין פרויקטים אשר
הוגשו בתנאים המקדמיים גם באמות
המידה.

.5

מסמך
הזמנה -
תנאים
מקדמיים
מצטברים
להשתפות
במכרז

האם ניתן להכליל תצ"ר
החתומים ע"י מודדים
מוסמכים המועסקים
במשרד המגיש את ההצעה,
במסגרת התנאים
המקדמיים ואמות המידה
המקצועיות הרלבנטיות
במסמך ההזמנה על
נספחיו?

ניתן להכליל תצ"ר החתומים על ידי
מודדים מוסמכים המועסקים במשרד אשר
מגיש ההצעה.

0.1.9

לרכבת שמורה הזכות לבצע בדיקה אם
העובד אכן מועסק במשרד ואם התצ"ר
שצוטט אכן הוזמן מידי המשרד מגיש
ההצעה.

.9

נספחים
להזמנה

בנספחי ההזמנה ,חסר
קובץ מעטפות פנימיות
וחיצוניות.

הושלם בהתאם .הקובץ הועלה לאתר.

.3

תעריף

מאחר ועצים משתנים
לאורך השנים ,ייתכן כי
במדידה ראשונה ,עץ לא
יהיה בקטגוריה של עץ בגיר
וסביר שקוטרו ישתנה
לאורך השנים .בנוסף,
הסימון אותו שמים

התמחור יבוצע בהתאם לטבלה מס' 4
בסעיף  5.1.3לתעריף.
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המודדים כיום הינו עפ"י
תקן נת"י ולא עומד זמן כה
רב מפאת נזקי מזג האוויר.
האם סביר שכל העבודה
תבוצע ללא תמורה?

.0

מסמך
הזמנה

14.1

בסעיף  ,3הכנת תצ"ר
נדרשת אמת מידה של
תצלומי  A4של כל תצ"ר.
האם ניתן להסתפק
באישור מפ"י רשמי לגבי
כמות התצ"רים ותכולתם?

במידה והאישור של מפ"י כולל את מס'
האליפסה ,תאריך קבלת כשר לרישום ואת
שם המודד שחתם על התצ"ר ,ובמידה כי
מדובר בטופס רשמי ומוכר של מפ"י ,אפשר
להסתפק בכך.

.6

מסמך
הזמנה

 / 14.1כללי

האם יש צורך להגיש
מחדש את שלושת
הפרויקטים שהוגשו
לתנאים המקדמיים ע"ג
טפסים  ,A6a-A6eגם ע"ג
טפסים ? A7a-A7c, A7e
(או לחליפין להתחיל ע"ג
הטפסים מסדרה  A7את
הפרויקטים ממספר .)4

לרכבת שמורה הזכות להביא בחשבון גם
פרויקטים שצוינו רק בתנאים מקדמיים
מצטברים ולא צורפו לאמות המידה
המקצועיות (בתנאי שהם עומדים
בקריטריון) ,יחד עם זאת מודגש כי יש לציין
את הפרויקטים בכל הטפסים גם במידה
ויש כפילות .במידה והמודד לא ביצע זאת,
המודד לא יוכל לבוא בטענות לרכבת במידה
ולא הביאה בחשבון פרויקט שלא צוין
במקום הנדרש.

.18

מסמך
הזמנה

סעיף 0.1
תנאים
מקדמיים
מצטברים
להשתתפות
במכרז

האם ניתן להפריד את
נושא התכנון וההפקעות ?

לא ניתן להפריד.

.11

נספחים
להזמנה

A7f

טופס  - A7fטופס זה
מתייחס לעבודות מדידה
לאיתור תשתיות למרות
שבתנאי הסף אין
התייחסות לזה .האם
הכוונה לפרויקטים של
בקרה  /הבטחת איכות
(בהתאם לטופס ?)A6e

איתור תשתיות אינו מופיע בתנאי הסף.
הוא מופיע רק באמות מידה המקצועיות.
בקרה/אבטחת איכות לא קשור לאיתור
תשתיות.

.15

כללי

בהיות המכרז פומבי וכפוף
לחוק המכרזים נבקש
להבהיר כי יש לכלול את
תיקון  15לחוק חובת
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המכרזים :עידוד נשים
בעסקים .התשס"ג5885-
להתייחסותכם
.5

כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.

.9

הודעה זו על נספחיה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

.3

מובהר ,כי יתר סעיפי ותנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

_________________________________________________________________
הנני מאשר קבלת הודעה למציעים מס'  ,2למכרז מס' 26712
תאריך____________________ :שם החברה__________________________ :
שם החותם________________ :חתימה וחותמת________________________ :
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