אגף רכש והתקשרויות
 0מרץ 0810

הנדון  :הודעה מס'  6למציעים
מכרז פומבי מס'  - 55711הזמנה לקבלת הצעות לתכנון ,הקמה ותחזוקה של מתקן
לטיפול בשפכים עבור רכבת ישראל בע"מ
.1

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

.0

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

.6

מועד הגשת ההצעות במכרז שבנדון ,נדחה ליום  178.8105.החל משעה  80:88ועד לשעה .16:88
ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים מס'  ,1הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל  ,1לוד.

.4

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי8
נבקשכם לאשר בחוזר קבלת הודעה זו.
בברכה,
שירן צדוק ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות לשירות ,מחשוב ויעוץ
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להלן מענה לשאלות מציעים שהתקבלו:
המסמך אליו
מס"ד

מתייחסת

עמוד וסעיף

שאלה

תשובה

השאלה

1

מסמכי המכרז

0

מפרט

מסמכי מכרז

אבן הדרך השנייה אינה כוללת
נספח  A1טופס
האם אבן הדרך השנייה כוללת
את סיום התשתית ומתייחסת
ההצעה הכספית
את סיום התשתית?
רק לאספקת הציוד.
סעיף .10.1.0
מבוקש להגיע לקחת דגימות הבקשה נדחית .למשתתפים
נמסר ניתוח מידע מעודכן
מהשפכים?
ומנותח שנערך לאורך זמן
ובתנאים שונים במתחם
ולפיכך משקף היטב את
"טיב" השפכים במתחם.

תנאי סף 0.6

מבוקש לשנות את תנאי סף  0.6תנאי סף  0.6למסמכי המכרז
כך שגם מציע שתכנן והקים יעודכן באופן הבא:
מתקן לטיפול בשפכים בחו"ל
יכול להגיש הצעה.

6

במהלך התקופה  1.1.0883ועד
להגשת
האחרון
למועד
ההצעות במכרז ,למציע ניסיון
בתכנון והתקנה של לפחות 6
לטיפול
שונות
מערכות
תעשייתיים
בשפכים
בחברות/מוסדות /מפעלים
באתרים הממוקמים בישראל
ו/או בחו"ל ,מתוכן  0מערכות
לפחות הותקנו בחברות/
מוסדות /מפעלים באתרים
הממוקמים בישראל ,כאשר
אחת המערכות שהותקנה
בישראל הינה מסוג DAF
בעלות שלא תפחת מסך של
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0,188,888

₪

עבור

כלל

המערכות המוצגות במצטבר.
מצ"ב נספח A6
תנאי סף  18.מעודכן8
4

מפרט טכני

מבוקש לאשר טכנולוגיית
גריינפולט DAF
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הבקשה נדחית.

להוכחת

אגף רכש והתקשרויות
נספח  -A6טופס ניסיון המציע  -מעודכן –
מכרז פומבי מס'  -55711הזמנה לקבלת הצעות לתכנון ,הקמה ותחזוקה של מתקן
לטיפול בשפכים עבור רכבת ישראל בע"מ
(נדרש להוכחת עמידה בתנאי מקדמי )0.6
 .1אני

______________________ת.ז.

הח"מ,

_________________________________ מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס' 11310
מצהיר כי במהלך התקופה  1.1.0883ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע
______________________________ ח.פ(__________________ .להלן" :המציע")
הינו בעל ניסיון בתכנון והתקנה של לפחות  6מערכות שונות לטיפול בשפכים תעשייתיים
בחברות/מוסדות /מפעלים באתרים הממוקמים בישראל ו/או בחו"ל ,מתוכן  0מערכות
לפחות הותקנו בחברות /מוסדות /מפעלים באתרים הממוקמים בישראל ,כאשר אחת
המערכות שהותקנה בישראל הינה מסוג  ,DAFבעלות שלא תפחת מסך של  ₪ 0,188,888עבור
כלל המערכות המוצגות במצטבר.
 .0להלן פירוט לגבי ניסיון המציע:

מערכת 5
שם הלקוח _______________________________
איש קשר (בדרגת מנהל ומעלה) __________________________
פרטי

איש

קשר

(טלפון,

דוא"ל,

כתובת)

_____________________________________________________________
סוג המערכת /המתקן שהותקן _____________________________________________ :
האם המציע תכנן בעצמו את המערכת? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
האם המציע התקין בעצמו את המערכת? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
האם המערכת הינה לטיפול בשפכים תעשייתיים בחברות/מוסדות /מפעלים באתרים
הממוקמים בישראל? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
שנת תכנון המערכת עבור הלקוח* *:שנת ___________
שנת התקנת המערכת עבור הלקוח *:שנת ___________
*תשומת הלב ,כי נדרש להציג מערכת שעל המערכת להיות מותקנת החל משנת  1007ועד למועד
הגשת ההצעות8
עלות המערכת**8₪ ___________________________________ :
** תשומת הלב ,כי שלושת המערכות המוצגות ,הינן בעלות מצטברת שאינה פחותה מסך של 1,500,000

8₪
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האם המערכת הינה מסוג  DAFלטיפול בשפכים תעשייתיים בחברות/מוסדות /מפעלים/
באתרים הממוקמים בישראל? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
אודות
פירוט
______________________________________________________

המערכת:

מערכת 1
שם הלקוח _______________________________
איש קשר (בדרגת מנהל ומעלה) __________________________
דוא"ל,
(טלפון,
קשר
איש
פרטי
_____________________________________________________________

כתובת)

סוג המערכת /המתקן שהותקן _____________________________________________ :
האם המציע תכנן בעצמו את המערכת? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
האם המציע התקין בעצמו את המערכת? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
האם המערכת הינה לטיפול בשפכים תעשייתיים בחברות/מוסדות /מפעלים באתרים
הממוקמים בישראל? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
שנת תכנון המערכת עבור הלקוח* *:שנת ___________
שנת התקנת המערכת עבור הלקוח *:שנת ___________
*תשומת הלב ,כי נדרש להציג מערכת שעל המערכת להיות מותקנת החל משנת  1007ועד למועד
הגשת ההצעות8
עלות המערכת**8₪ ___________________________________ :
** תשומת הלב ,כי שלושת המערכות המוצגות ,הינן בעלות מצטברת שאינה פחותה מסך של 1,500,000
8₪
האם המערכת הינה מסוג  DAFלטיפול בשפכים תעשייתיים בחברות/מוסדות /מפעלים/

באתרים הממוקמים בישראל? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
אודות
פירוט
______________________________________________________

מערכת .
שם הלקוח _______________________________
איש קשר (בדרגת מנהל ומעלה) __________________________
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המערכת:
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פרטי

איש

קשר

(טלפון,

דוא"ל,

כתובת)

_____________________________________________________________
סוג המערכת /המתקן שהותקן _____________________________________________ :
האם המציע תכנן בעצמו את המערכת? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
האם המציע התקין בעצמו את המערכת? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
האם המערכת הינה לטיפול בשפכים תעשייתיים בחברות/מוסדות /מפעלים באתרים
הממוקמים בישראל? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
שנת תכנון המערכת עבור הלקוח* *:שנת ___________
שנת התקנת המערכת עבור הלקוח *:שנת ___________
*תשומת הלב ,כי נדרש להציג מערכת שעל המערכת להיות מותקנת החל משנת  1007ועד למועד
הגשת ההצעות8
עלות המערכת**8₪ ___________________________________ :
** תשומת הלב ,כי שלושת המערכות המוצגות ,הינן בעלות מצטברת שאינה פחותה מסך של 1,500,000
8₪
האם המערכת הינה מסוג  DAFלטיפול בשפכים תעשייתיים בחברות/מוסדות /מפעלים/

באתרים הממוקמים בישראל? (נא הקף בעיגול) :כן  /לא
אודות
פירוט

המערכת:

______________________________________________________

*ניתן לצרף את הטבלה הנ"ל לצורך פירוט לגבי מערכות נוספות.

 .6הנני מצהיר כי שלושת המערכות שהוצגו לעיל ,הינן בעלות מצטברת שאינה פחותה מסך של
.₪ 0,188,888
 .4הנני מסכים שהרכבת תפנה לבירורים ולהשלמת פרטים מהלקוחות הנ"ל ולא רק לאנשי הקשר
שפורטו8
תאריך _____________
חותמת חברה __________________
חתימת מורשה/י חתימה _________________
אישור עו"ד
בפני
התייצב
______________________
ביום
כי
לאשר
הריני
גב’
/
מר
___________________
מרח'
עו"ד__________________________
____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו באמצעות תעודת זהות מספר
____________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
____________________
___________________
חתימה  +חותמת
תאריך
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