אגף רכש והתקשרויות

 00אוגוסט 0056

הנדון  :הודעה מס'  2למציעים
מכרז מס'  -11711הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה והתקנות במתקני
איתות ,חשמל ותקשורת
.1

לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה
הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.

.2

למען הנוחות ,מכתב זה יחולק לשלושה חלקים .בחלק הראשון יסוכם מפגש המציעים בחלק השני
יובאו תשובות לשאלות כלליות שנשאלו ובחלק השלישי יובאו הבהרות למסמכי המכרז ולחוזה.

.3

למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהופנו אליה והתשובות
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.

.4

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

.5

לתשומת לב המציעים ,כי המועד האחרון להגשת ההצעות שבנדון נדחה ויתקיים ביום
 21.0..2017החל משעה  01:00ועד לשעה  .13:00יודגש ,כי מקום הגשת ההצעות שונה וההצעות
תוגשנה לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין הנהלת הרכבת המצוי ברחוב דרכי משה  ,3לוד.
יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

.6

נבקשכם לאשר בחוזר קבלת הודעה זו.
בברכה,
שירן צדוק ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות לשירות ,מחשוב ויעוץ
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חלק א' –
להלן סיכום מפגש מציעים
.5

המציעים הבאים השתתפו במפגש שהתקיים ביום  1.1.2016בחדר ישיבות דירקטוריון
במשרדי הנהלת הרכבת ליד תחנת רכבת תל אביב סבידור מרכז
5.5
5.0
5.0
5.3
5.1
5.0
5.6

.0

השתתפו מטעם הרכבת:
.0.5
.0.0
.0.0
.0.3
.0.1
.0.0
.0.6

.0

אפקון
כהן בן דוד
אלקטרה אנרגיה
רוטל נטוורקס
אל -מור
מנוליד חרות מערכות
מנורה איזו אהרון

גב' שירן צדוק – רכזת התקשרויות מאגף רכש והתקשרויות
מר גיל אקר – ממונה מחלקת שירותים יועצים ומחשוב מאגף רכש והתקשרויות
מר מריו הורוביץ – ממונה תחזוקת תקשורת ארצי מאגף איתות ותקשורת.
גב' מיכל אדרי – מרכזת רכש והתקשרויות מאגף איתות ותקשורת.
מר אריק כהן –מרכז תחזוקת תקשורת ארצי ,אגף איתות ותקשורת.
מר חגי יצחקי – מנהל אגף איתות ותקשורת.
מר יהודה יצחקי – יועץ מלווה למכרז.

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
תקופת ההתקשרות 03 :חודשים .עם  38חודשי אופציה.
.אמות מידה לבחירת מציע זוכה :בהתאם לפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז.
תנאי הסף.
מסמכי המכרז זמינים באתר רכבת ישראל.
הודגש בפני המציעים כי לעיתים הזוכה במכרז נדרש לעבוד ליד מסילה פעילה .כמו כן ,הודגש
בפני המציעים כי המציע הזוכה יידרש לזמן תגובה מהיר כמפורט במפרט הטכני ובמסמכי
המכרז.

.0.5
.0.0
.0.0
.0.3
.0.1

חלק ב' –
להלן מענה לשאלות מציעים שהתקבלו:
המסמך אליו
מס"ד

מתייחסת

עמוד וסעיף

שאלה

תשובה

השאלה
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הבקשה התקבלה.
5

מסמכי המכרז

מבוקש לדחות את מועד
הגשת ההצעות.

0

מסמכי המכרז

סעיף 0.0

האם סיווגי הקבלנים
הנדרשים ,אינם כוללים *
כוכבית  -קבלן מוכר
לעבודות ממשלתיות?

0

מסמכי המכרז

סעיף 5.0

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף
את המילים "אשר ייחתם
בתוך  00ימים מיום הודעת
הזכייה".

3

מסמכי המכרז

סעיף 5.0

1

מסמכי המכרז

סעיף 1.0

שורה חמישית – נבקש
למחוק את המילים "לא
תישמע כל טענה ו/או דרישה
מצד הספק ,בכל מקרה בו
לא יוזמנו מטלות כלל

המועד האחרון להגשת
ההצעות נדחה ליום
.21.0..2017
סיווגי הקבלנים הנדרשים
בתנאי הסף אינם כוללים
כוכבית
הבקשה נדחית.
נוסח הסעיף נותר ללא שינוי

הבקשה נדחית.
נוסח הסעיף נותר ללא שינוי

מהספק".
הבקשה התקבלה.
נוסח סעיף  1.0יעודכן כדלקמן:

נספח – A1
0

טופס ההצעה
הכספית

סעיף 50

נספח – A1
6

טופס ההצעה
הכספית

סעיף 05.5

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף "מובהר כי תיבת המכרזים
את המילים "ועד השעה תהא זמינה לצורך הגשת
."50:00
ההצעות החל מהשעה 08:00
בבוקר במועד האחרון להגשת
ההצעות ועד השעה ."50:00
נבקש למחוק את הסעיף
כולו.
שורה רביעית – נבקש
למחוק את המילים "31
ימים" ובמקומן לרשום "00
יום".

הבקשה נדחית.
נוסח הסעיף נותר ללא שינוי
הבקשה נדחית.
נוסח הסעיף נותר ללא שינוי
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בקשה התיקון מקובלת.
8

חוזה

סעיף 5.0

שורה רביעית – נבקש
למחוק את המילה "מיד"
ובמקומה יירשם "בתוך זמן
סביר".

1

חוזה

סעיף 5.0

שורה חמישית  -לאחר
המילים "והוראותיה"
נבקש להוסיף את המילה
"בכתב".

50

חוזה

סעיף 5.0

שורה שישית – נבקש למחוק
את המילה "מיד" ובמקומה
יירשם "בתוך זמן סביר
מהגילוי".

55

חוזה

סעיף 5.0

שורה אחרונה – נבקש
למחוק את המילה "לבדו".

50

חוזה

סעיף 0.5

50

חוזה

סעיף 0.0

שורה שנייה – לאחר
המילים "לפי הערכת
המתאם" נבקש להוסיף את
המילים "שתיעשה לאחר
שניתנה לקבלן הזדמנות
לטעון את טענותיו בנושא
זה".

אין שינוי במסמכי המכרז.

53

חוזה

סעיף 0.0

נבקש להוסיף בסיפא
הסעיף את המילים "הודעה
לקבלן על אי הארכת
ההסכם תעשה עד 3
חודשים מסיום תקופת
ההתקשרות הראשונית.
ככל שלא תינתן ההודעה
כאמור עד  3חודשים מסיום

אין שינוי במסמכי המכרז.

שורה רביעית – לאחר
המילים "מעת לעת" נבקש
להוסיף את המילה
"ובכתב".

בשורה הרביעית לסעיף ,5.0
המילה "מיד" תוחלף במשפט
"בתוך זמן סביר".

אין שינוי במסמכי המכרז.

בקשה התיקון מקובלת.
בשורה השישית לסעיף ,5.0
המילה "מיד" תוחלף במשפט
"בתוך זמן סביר".
אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
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תקופת ההתקשרות
הראשונית ,הארכת ההסכם
תעשה על פי שיקול דעתו
הבלעדי של הקבלן".

51

חוזה

סעיף 0.3

נבקש למחוק את המילים
"הקבלן מוותר בזאת על כל
טענה ו/או דרישה בוויתור
סופי ומוחלט ,בכל מקרה בו
לא יוצאו מטלות כלל".

אין שינוי במסמכי המכרז.

50

חוזה

סעיף 3.50

נבקש למחוק את המילים
"הקבלן מוותר בויתור סופי
ומוחלט על כל טענה ו/או
תביעה במקרה בו לא
תוצאנה לו מטלות כלל".

אין שינוי במסמכי המכרז.

56

חוזה

סעיף 3.56

58

חוזה

סעיף 3.58

51

חוזה

סעיף 3.58

00

חוזה

סעיף 1.3

שורה שנייה – לאחר
המילים "מראש ובכתב
מהרכבת" נבקש להוסיף
את המילים "אשר לא יימנע

אין שינוי במסמכי המכרז.

אלא מנימוקים סבירים".
שורה שלישית – לאחר
המילים "ומשיקולים
סבירים" נבקש להוסיף את
המילים "ולאחר שנתנה
לקבלן הזדמנות לטעון את
טענותיו בנושא זה".

אין שינוי במסמכי המכרז.

בסיפא הסעיף נבקש
להוסיף את המילים
"ולאחר שנתנה לקבלן
הזדמנות לטעון את טענותיו
בנושא זה".
שורה שלישית – לאחר
המילים "לאישור המתאם
ברכבת" נבקש להוסיף את
המילים "אשר לא ימנע
אלא מנימוקים סבירים".

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
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בסיפא הסעיף נבקש
להוסיף את המילים "לאחר
שהרכבת הציגה את
נימוקיה לקבלן וניתנה לו
הזדמנות לטעון את טענותיו
בנושא זה".

05

חוזה

00

חוזה

00

חוזה

סעיף 1.50

03

חוזה

סעיף 1.50

01

חוזה

סעיף 1.50

00

חוזה

סעיף 1.58

שורה ראשונה  -נבקש
למחוק את המילה "מיד"
ובמקומה לרשום "בתוך
זמן סביר".

06

חוזה

סעיף 1.05

שורה ראשונה  -לאחר
המילים "אמצעי הזהירות"

סעיף 1.1

סעיף 1.6

שורה שלישית – לאחר
המילים "נציג הרכבת"
נבקש להוסיף את המילים

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

"אשר לא יימנע אלא
מנימוקים סבירים".
שורה שנייה – לאחר
המילים "סבירים" נבקש
להוסיף את המילים
"ולאחר שניתנה לקבלן
הזדמנות לטעון את טענותיו
בנושא זה".

אין שינוי במסמכי המכרז.

שורה שלישית – נבקש
למחוק את המילה "מיד"
ובמקומה לרשום "בתוך
זמן סביר".
נבקש להוסיף בסיפא
הסעיף את המילים "ככל
נגרמו לקבלן הפסדים או
נזקים רבים כתוצאה
מהאמור בסעיף זה,
הצדדים ידונו ביניהם על

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

פיצוי כספי".
בקשה התיקון מקובלת.
בשורה הראשונה לסעיף ,1.58
המילה "מיד" תוחלף במשפט
"בתוך זמן סביר".
אין שינוי במסמכי המכרז
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נבקש להוסיף את המילה
"הסבירים".
נבקש למחוק את הסעיף
כולו.
לחילופין ,נבקש למחוק את
המילים "ללא תוספת
תמורה כלשהי" ובמקומה
לרשום "בתוספת תמורה
אשר תוסכם בין הצדדים".
שורה רביעית  -נבקש
למחוק את המשפט "על
הקבלן להיות ערוך בכל עת,
ומוכן לכל תרחיש על מנת
לעמוד בהוראות סעיף זה"
– אין זה סביר שהקבלן
יידרש להיות ערוך בכל עת
למצב מלחמה או אסון
המוני.

08

חוזה

סעיף
1.00.5

01

חוזה

סעיף
1.00.0

00

חוזה

סעיף 0.6

05

חוזה

סעיף 0.6

בסיפא הסעיף נבקש
להוסיף את המילים
"אישור כאמור לא ימנע
אלא מנימוקים סבירים".

אין שינוי במסמכי המכרז

00

חוזה

סעיף 6.50

בסיפא הסעיף נבקש
להוסיף את המילים "ניכוי

אין שינוי במסמכי המכרז

בסיפא הסעיף נבקש
להוסיף את המילים "לאחר
שניתנה לקבלן התראה בת
 00ימים והקבלן לא תיקן
את ההפרה".
שורה שנייה – לאחר
המילים "של חוזה זה,
נבקש להוסיף את המילים
"לאחר שהציג את נימוקיו

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז

ונתן לקבלן הזדמנות לטעון
את טענותיו בנושא זה".
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כאמור בסעיף זה ,יעשה אך
ורק לאחר מתן הודעה
מוקדמת על כך לקבלן".
חוזה

סעיף 50.0

שורה שנייה – נבקש למחוק
את המילה "לבדו".

אין שינוי במסמכי המכרז

03

חוזה

סעיף 50.3

שורה שנייה – נבקש למחוק
את המילה "לפצות".

אין שינוי במסמכי המכרז

01

חוזה

סעיף 50.3

00

חוזה

סעיף 50.5

00

נבקש להוסיף בסיפא:
"מוסכם בזאת בין הצדדים
כי האמור לעיל יחול אך ורק
בהתקיימותם במצטבר של
התנאים המפורטים להלן:
 .5נמסרה הודעה לקבלן
עם
מיד
פניית/דרישת/תביעת
העובד.
 .0הקבלן היה צד להליך
המשפטי ובמסגרתו ניתנה
לו הזדמנות להתגונן ולטעון
את טענותיו.
 .0ניתן פסק דין/פסק בורר
חלוט במסגרתו ניתנה
קביעה פוזיטיבית לפיה
הרכבת מחויבת בתשלום
לעובד אשר עבד עבור
הקבלן במסגרת ביצוע
העבודות נשוא הסכם זה,

אין שינוי במסמכי המכרז

בגין תקופת עבודתו
כאמור".
נבקש להוסיף בסיפא את
המילים ,זכותה של הרכבת
לעכבון כאמור ,תופעל לאחר
מתן הודעה מוקדמת לקבלן
בת  51ימים לפחות על
כוונתה לעכב".

אין שינוי במסמכי המכרז
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בקשת המחיקה מקובלת.
בשורה הראשונה לסעיף 50.0
לחוזה ,המילה "בין אם"
המופיעה לפני המשפט "על פי
הסכם זה" ,תימחק.
בשורות הראשונה והשנייה
לסעיף  50.0לחוזה יימחק גם
המשפט "ובין אם על פי כל
הסכם אחר ו/או על פי כל

06

חוזה

סעיף 50.0

08

חוזה

סעיף 50.0

01

חוזה

סעיף 50.0

30

חוזה

סעיף 50.3

35

חוזה

סעיף 50.3

שורה ראשונה  -נבקש
למחוק את המילים "ובין
אם על פי כל הסכם אחר או
על פי כל חשבון ,אופן או להלן נוסח סעיף  50.0המעודכן:
עילה אחרים".
"כמו כן ,תהיה לרכבת זכות
עיכבון על הכספים שיגיעו
לקבלן מהרכבת על פי הסכם
זה .הרכבת תהיה רשאית לעכב
כספים אלו תחת ידה עד
לסילוק כל סכום שהקבלן יהיה
חייב בתשלומו לרכבת ,בין
שחובת הקבלן תנבע מהסכם זה
או מהתחייבות אחרת מסוג
כלשהו".
חשבון ,אופן או עילה אחרים".

שורה שלישית – נבקש
למחוק את המילים "בין
שחובת הקבלן תנבע מהסכם
זה או מהתחייבות אחרת
מסוג כלשהו".
בסיפא הסעיף נבקש להוסיף
את המילים "עיכוב כספים
כאמור בסעיף זה ייעשה
לאחר מתן הודעה מוקדמת
לקבלן בת  51ימים לפחות
על הכוונה לעכב כספים
כאמור".
שורה שנייה  -נבקש למחוק
את המילים "ובין מכח כל
עילה אחרת".
שורה שנייה – לאחר
המילים "לקבלן מהרכבת"

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז.
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נבקש להוסיף את המילים
"על פי הסכם זה".
שורה שלישית  -נבקש
למחוק את המילים "בין על
פי הסכם זה ובין על פי כל
הסכם אחר ,או כל חשבון או
כל אופן או עילה כלשהי".
30

חוזה

סעיף 50.3

30

חוזה

סעיף 50.3

33

חוזה

סעיף 53.5

31

חוזה

סעיף 53.0

30

חוזה

סעיף 53.0

36

חוזה

סעיף 53.3

שורה רביעית – נבקש
למחוק את המילים "ללא
צורך במתן" ובמקומן
לרשום "לאחר מתן".
שורה רביעית – לאחר
המילים "הודעה מוקדמת"
נבקש להוסיף את המילים
,בת  51ימים לפחות".
שורה שביעית – נבקש
למחוק את המילים "עד 00
יום ,ובמקומן לרשום "עד 00
יום".
שורה שנייה – נבקש למחוק
את המילים " 51ימים"
ובמקומן לרשום " 0ימים".

בסיפא הסעיף נבקש להוסיף
את המילים "לאחר מתן
הודעה מוקדמת בת  51ימים
לקבלן על הכוונה לחילוט
הערבות".

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
בקשת התיקון מאושרת
בחלקה.
בסיפא לסעיף  53.0לחוזה
(לאחר המילים "הזכות
לחלטה") יתווסף המשפט
הבא" :לאחר מתן הודעה
מוקדמת לקבלן בת  6ימים
מראש אודות הכוונה לחילוט
ערבות".

חילוט הערבות כאמור
בסעיף זה ,ייעשה אך ורק
לאחר מתן הודעה מוקדמת
בת  51ימים לקבלן על
הכוונה לחלט הערבות ומתן
הזדמנות לקבלן לתקן את
הטעון תיקון".

בקשת התיקון מאושרת
בחלקה.
בסיפא לסעיף  53.3לחוזה
יתווסף המשפט הבא" :חילוט
הערבות כאמור בסעיף זה,
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ייעשה בכפוף להוראות סעיף
 53.0לחוזה".

38

חוזה

סעיף 53.0

31

חוזה

סעיף 53.8

10

חוזה

סעיף 50.0

15

חוזה

סעיף 00.5

10

חוזה

סעיף 00.0

10

חוזה

סעיף 00.0

13

חוזה

סעיף 00.3

שורה שנייה – נבקש למחוק
את המילים "שבעה ימים"
ובמקומן לרשום " 51ימים".
שורה שנייה – לאחר
המילים "תחזיר הרכבת"
נבקש להוסיף את המילים
"בתוך  0ימים מיום ביטול
או סיום החוזה".
שורה ראשונה – נבקש
המילה
את
למחוק
"הבלעדי".
שורה רביעית – לאחר
המילים "הבלעדי והמוחלט,
נבקש להוסיף את המילים
"ולאחר שניתנה לקבלן
הזדמנות לטעון את טענותיו
בנושא זה".
שורה ראשונה – נבקש
למחוק את המילה "מנאי"
ובמקומה לרשום "מתנאי".
שורה שלישית – נבקש
למחוק את המילים "00
יום" ובמקומן לרשום "10
יום".
שורה ראשונה – לאחר
המילים "בוטל החוזה
כאמור לעיל" נבקש להוסיף
את המילים "יהיה הקבלן
זכאי לקבלת פיצוי בסך
ההוצאות של הקבלן.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

בקשת התיקון מקובלת.
בשורה הראשונה לסעיף 00.0
לחוזה ,תוחלף המילה "מנאי"
במילה מ"תנאי".

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
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11

חוזה

סעיף
00.1.5

נבקש למחוק את המילה "6
ימים" ובמקומן לרשום "05
ימים".

אין שינוי במסמכי המכרז.

10

חוזה

סעיף
)5( 00.1.0

נבקש למחוק את המילה "6
ימים" ובמקומן לרשום "51
ימים".

אין שינוי במסמכי המכרז.

16

חוזה

סעיף
00.1.0

18

חוזה

סעיף 00.6

11

חוזה

סעיף 00.5

00

חוזה

סעיף 00.0

05

חוזה

סעיף 55.5

בקשה התיקון מקובלת.
שורה שלישית  -נבקש
המילה בשורה השלישית לסעיף 00.1.0
את
למחוק
"שבועיים" ובמקומן לרשום
תוחלף המילה "שבועיים"
" 00יום".
במילים " 00ימים".
שורה שלישית – לאחר
המילים "לא יעשה כן ,נבקש
להוסיף את המילים "בתוך
 00ימים"

אין שינוי במסמכי המכרז.

בקשת התיקון מקובלת.
בסיפא לסעיף  00.5לחוזה
לאחר המילים "לא ייחשבו
נבקש
הסעיף
בסיפא
להוסיף את המילים "ויזכו
את הקבלן בהארכת זמן
מתאימה".

במניין לוח הזמנים" ,יתווסף
המשפט הבא" :ויזכו את
הקבלן בהארכת זמן מתאימה
בהתאם להנחיית המתאם
מטעם הרכבת אודות משך
ההארכה".
בקשת התיקון מאושרה
בחלקה.

שורה שלישית – לאחר
המילה "בנקאית" נבקש
להוסיף את המילים "לאחר
מתן התראה מוקדמת בת 51
ימים לקבלן על כוונתו
כאמור".

בשורה הראשונה ,נבקש
למחוק את המילה "לבדו".
כמו כן ,לאחר המילה

בשורה השלישית לסעיף ,00.0
לאחר המילה "הבנקאית"
יתווסף המשפט הבא "לאחר
מתן הודעה מוקדמת לקבלן בת
 6ימים מראש אודות הכוונה
לחילוט הערבות הבנקאית".
אין שינוי במסמכי המכרז.
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"אחראי" יש להוסיף את
המילים "על פי דין".
בשורה הראשונה ,נבקש
למחוק את המילה "מיד"
ובמקום יש לרשום "תוך זמן
סביר".
00

חוזה

סעיף 55.0

00

חוזה

סעיף 55.8

כמו כן ,בשורה הרביעית,
נבקש למחוק את המשפט:
"והרכבת תהא רשאית
להיפרע מן הקבלן בדרך של
מימוש הערבות ו/או עיכוב
תשלום ו/או קיזוז ,וזאת
לפגוע.....ושניתנה
מבלי
לקבלן אפשרות להתגונן".
מבוקש להוסיף סעיף 55.8
שנוסחו יהיה כדלקמן:
"האמור בהסכם זה ,חובת
הקבלן ואחריותו בכל מקום
בו נושא הקבלן באחריות
ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על
פי הסכם זה ,כפופה לתנאים
המצטברים דלהלן)5( :
התקבל פס"ד שביצועו לא
עוכב המורה כן ( )0הרכבת
הודיעה לקבלן על כל תביעה
או דרישה כאמור מיד עם
היוודע לה על כך ואפשרה
לקבלן לנהל את ההגנה ולא
התפשרה בשמו ובמקומו
ללא אישורו של הקבלן
מראש ובכתב ( )0בשום
מקרה הקבלן לא יישא
ו/או
עקיפים
בנזקים
תוצאתיים לרבות כלכליים
וכן בגין מעשה ו/או מחדל
של הרכבת ו/או מי מטעמה
( )3על אף האמור בסעיף זה,
ועל אף כל הוראה אחרות
בהסכם זה ,מוסכם בזאת
מפורשות כי אחריותו של
הקבלן והשיעור המרבי של
הפיצויים ו/או השיפוי ו/או
ההוצאות ו/או דמי הנזק
בהם יישא הקבלן על פי
הסכם זה או על פי דין ,לא
יעלו בכל מקרה על סכום
ההסכם  ,והרכבת פוטרת
את הקבלן ומוותרת בזאת
על כל תשלום העולה על
סכום הפיצוי המרבי המצוין
לעיל .הוראות סעיף זה יחולו

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.
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אף לאחר סיום ההסכם ו/או
ביטולו".

03

חוזה

סעיף 50.5

01

חוזה

סעיף 50.0

00

חוזה

סעיף 50.1

בשורה השנייה ,נבקש
למחוק את המילים "כל
תקופת החוזה וכל עוד
אחריות הקבלן קיימת",
ובמקום נבקש לרשום
"לתקופה שלא תפחת מ 00
חודשים לאחריו".
בשורה האחרונה ,נבקש
למחוק את המילים "ו/או
לתקופה מאוחרת יותר
כמפורט בסעיף  50.5לעיל".
בשורה השנייה ,נבקש
למחוק את המילה "לבצע"
לרשום
ובמקום נבקש
"לפעול לביצוע".

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

אין שינוי במסמכי המכרז.

חלק ג' –
להלן הבהרות ועדכונים למסמכי המכרז והחוזה:
 .5סעיף  03.3לנספח  A1לטופס ההצעה הכספית יעודכן בנוסח הבא:
"עבור עבודת עובד וכלי עבודה לזמן קצר מ 3 -שעות ישולם לקבלן עבור חצי יום עבודה בהתאם לסוג
העבודה שבוצעה בשטח (יום עבודה חשמלאי ,הנדסאי/טכנאי /בלתי מקצועי וכו')"
 .0סעיף  05.5לנספח  A1לטופס ההצעה הכספית יעודכן בנוסח הבא:
אופן הגשת החשבון החודשי  -המציע הזוכה יגיש לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין
חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,5161-ובו פירוט התשלומים הנדרשים עבור השירותים שביצע
עבור הרכבת ושבוצעו בפועל .לחשבון יצורף דין וחשבון בו יפורטו השירותים שניתנו ושאושרו
על ידי הרכבת ,ותאריך קבלת תעודת הגמר .התמורה המגיעה למציע הזוכה מהרכבת ,תשולם
לא יאוחר מ 45 -ימים מתום החודש שבו הומצא לרכבת החשבון (להלן" :מועד התשלום")
ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על ידי המתאם כהגדרתו בהסכם ובמסמכי המכרז.
התשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית לחשבון המציע הזוכה ,הכל כמפורט בחוזה .תשלום
חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא הצמדה ו/או ריבית ,עד
לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת.
יובהר ,כי לא יחול כל שינוי בתתי סעיפים  21.1.7 – 21.1.1למסמכי המכרז (המבארים את
אופן הגשת חשבוניות הנדרש על ידי הספק).
P.O.B 18085 Tel-Aviv 61180, Israel. Tel: 972-3-6076630 Fax: 972-3-6937416
תח נ ת ת ל  -א ב י ב מ ר כ ז ע " ש ס ב י ד ו ר  ,ת  .ד  , 5 8 0 8 1 .ת " א 0 5 5 8 0
טל 00-0060000 .פקס00-0106350 .
רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
14

