טל:
פקס:

08-6533719
08-6533720
16.4.19

לכבוד
מציעי המכרז
שלום רב,

הנדון :מכרז מס'  - 11824שירותי השמה והעסקת כ"א
הודעה מס'  2למציעים
 .1לנוכח שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"( במכרז שבנדון  ,מצאה הרכבת לנכון ליתן את ההבהרות הבאות והדגשים שלהלן
ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
 .2למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהונו אליה והתשובות דלהלן מתייחסות רק לשאלות שהרכבת סברה שיש להסבירן
ולהבהירן .לאור תוכנן של חלק מהשאלות ,במקשת הרכבת לשוב ולהדגיש בפני המציעים את החשיבות של קריאת כל מסמכי המכרז בקפידה .לחלק
מהשאלות שנשאלו הרכבת ישנה תשובה ברורה ומלאה במסמכי המכרז.
 .3תשומת לבכם כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  1.5.19עד השעה .13:00
 .4יצוין כי המענה למציעים המסומן כנספח  1להודעה מס'  1יצורף לחוזה ,ויהווה חלק נפרד הימנו .החוזה שיישלח למציע הזוכה במכרז יעודכן בהתאם
לאמור בהודעה זו.
 .5לתשומת לבכם ,הודעה זו ממוספרת כ"הודעה מס'  1למציעים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה .יובהר ,כי יתר תנאי המכרז ללא שינוי.
 .6תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.
בברכה,
סיגל בן שמואל
מרכזת תחום רכש והתקשרויות
רכבת ישראל בע"מ
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מכרז מס'  - 11824שירותי השמה והעסקת כ"א
נספח  1להודעה 2
סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

1

3.5

מבוקש להוסיף בסיפא" :בהודעה מראש ובכתב ובנימוק סיבת
הפסקת ההתקשרות"

נדחה .יחד עם זאת הסעיף ישונה באופן הבא:

ספרור רץ

2

6.5

3

9.3

4

10.3

5

12.2

6
7
8

15.3
16.2
נספח  A1ס' + 14
נספח  A2ס' 14
נספח  A1ס' 16

10

נספח  A2ס' 20

11

נספח + B
נספח C
נספח B1

אנא הבהרתכם – האם יש לציין את שם המציע על המעטפה הפנימית יש לציין שם המציע על שתי המעטפות.
בלבד או על המעטפה הפנימית והמעטפה החיצונית?
אין שינוי במסמכי ההזמנה
מבוקש להוסיף בסיפא "ובלבד כי טרם החלטה כאמור תנתן למציע
זכות טיעון ושימוע בפני נציגי הרכבת".
נכון בשניהם.
נבקש להבהיר האם ההכוונה היא לגיוס כ"א זמני בעבור הלקוח?
האם הכוונה ללקוח שהוא ארגון המעסיק  800עובדים?
נכון
האם כמות העובדים שתופיע בנספח  Bנדרשת להיות לפחות 120
עובדים  ,בכל שנה?
האם ניתן לרשום בנספח  B1שוב את הלקוחות המופיעים בנספח  ?Bכן.
האם ניתן לרשום בנספח  C1שוב את הלקוחות המופיעים בנספח  ?Cכן.
האם קיימות עלויות כלשהו לעבודה מול פורטל הספקים של הרכבת? ככל והמציע נדרש לשם עבור פורטל הספקים – המציע
הזוכה ישא בעלויות אלה.
האם כוונת עורך המכרז היא שהתקורה שינקוב המציע תהא אך ורק ראה תשובה  94בהודעה  1וכן נספח י' – תמצית הסכם
על שכרו השעתי של העובד כאשר יתר ההוצאות שחלקן סוציאליות  ,קיבוצי.
כגון ימי חופשה  ,מחלה וכדומה וחלקן תפעוליות  ,כגון סלולר ,
ארוחות וכדומה ישולמו למציע גב-אל-גב?
ללא שינוי.
נא אישורכם שחודש עבודה מלא משמעו  21ימי עבודה שיכולים ,
לדוגמא  ,להתפרש על שני חודשים קלנדאריים.
מקובל .במקום המילה "מנכ"ל" יבואו המילים
נבקש שבמקום מנכ"ל יחתמו מורשי החתימה של המציע
"מורשה חתימה במציע"
מקובל.
לעיתים קיימים חברות פרטיות שלגביהן לא ניתן לרשום מספר
עובדים מדויק  ,נא אישורכם לרשום משפר עובדים כטווח לפי
המופיע במידע הציבורי.

"מובהר בזאת ,כי לרכבת הזכות להפסיק בכל עת
את עבודתו של הספק/ההתקשרות נשוא מכרז זה,
בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות".

9

12
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ספרור רץ

13

סעיף במכרז

שאלה

הסכם העסקה
א.
סעיף  13.1והסכם ב.
השמה סעיף 11.1
ג.

ד.
14

הסכם העסקה
סעיף  13.4והסכם
השמה סעיף 11.4
הסכם העסקה
סעיף  13.5והסכם
השמה סעיף 11.5
הסכם העסקה
סעיף  13.7והסכם
השמה סעיף 11.7

17

הסכם העסקה
סעיף  13.8והסכם
השמה סעיף 11.8

15

16

תשובות  /הבהרות

שורה -1נבקש למחוק את המילה" :כל" לפני המילה" :דין"
שורה  -1נבקש להוסיף לאחר המילים" :לערוך ולקיים" את
המילים" :באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו".
שורה -2-3נבקש להחליף את המילים " :וכל עוד אחריות הספק
קיימת )ובכל מקרה לעניין ביטוח אחריות מקצועית ,לתקופה
נוספת בת  3שנים לפחות ,מתום תקופת חוזה זה או כל הארכה
לו(" במילים" :ולעניין ביטוח אחריות מקצועית גם למשך  3שנים
מתום תקופת חוזה זה או כל הארכה לו ".
שורה  -5נבקש לרשום לאחר המילים" :כדין" את המילים":
לפעול"

ללא שינוי

שורה אחרונה-נבקש להחליף את המילה" :חוזה זה" במילים" :סעיף ללא שינוי
ביטוח זה ואישור עריכת הביטוח נספח ג'"
שורה -4נבקש למחוק את המילה" :כל" לפני המילה" :דין".

ללא שינוי

נבקש למחוק את הסעיף לאור סעיף הפטור  ,ככל שלא תאושר
בקשתנו  ,נבקש
א .להוסיף לפני המילים ":משלים לביטוחי הספק" את המילים":
ביטוח רכוש"
ב .נבקש לרשום במקום המילים ":וכלפי הבאים מטעמם" את
המילים ":עובדי ומנהלי"

ללא שינוי

א .שורה – 3- 2 -נבקש לרשום במקום המילים ":פוליסות ביטוח,
בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי חוזה " .את
המילים ":פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאפוי והיקף

ללא שינוי
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ספרור רץ

סעיף במכרז

תשובות  /הבהרות

שאלה

ההתקשרות מולם"
ב .שורה  - 4 – 3נבקש למחוק את שתי השורות במילים" :לחלופין
לספק נתונה  ...במסגרת ביטוח הספק".
18

נספח ג אישור
ביטוח -פסקה
לאחר הנדון

א .שורה  -2נבקש לרשום לפני המילים ":בקשר עם " את המילים":
בין היתר"
ב .שורה  -2נבקש להחליף את המילים" :בקשר עם אספקת"
במילים" :בקשר לאספקת".
ג .שורה - 3- 2נבקש להחליף את המילים" :בקשר עם חוזה"
במילים" :בקשר לחוזה".

ללא שינוי

19

נספח ג אישור
ביטוח -סעיף א-
ביטוח חבות
מעבידים

א .שורה -2נבקש לרשום המקום המילים" :דין" את המילים ":על
פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים
פגומים תש"ם".1980-
ב .שורה  -4נבקש לרשום במקום המילים ":וייטען" את המילים":

ללא שינוי

20

נספח ג אישור
ביטוח -סעיף ב

21

נספח ג אישור
ביטוח -סעיף ג-
ביטוח אחריות

וייקבע"
א .שורה -1נבקש למחוק את המילה" :כל" לפני המילה" :פגיעה".

ללא שינוי

ב .שורה – 3 -נבקש הוסיף לאחר המילים ":או כלי מי מטעם
הרכבת" את המילים ":למעט הרכוש עליו פעלו במישירין"
ג .שורה  -4נבקש לרשום במקום המילים ":וכל הפועלים מטעם
הספק" את המילים ":ובגין כל הפועלים מטעם הספק"
ד .שורה -5נבקש לרשום במקום המילים ":או מי מטעם הספק" את
המילים ":ובגין מי מטעם הספק"
ה .שורה  -3נבקש לרשום במקום המילים ":של כל מי הבאים מטעם

ללא שינוי

הספק" את המילים ":ובגין כל מי הבאים מטעם הספק"
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ספרור רץ

סעיף במכרז

מקצועית

שאלה

ו.
ז.
ח.
ט.

22

נספח ג אישור
ביטוח -כללי

23

נספח ג אישור
ביטוח-

24

הסכם כוח אדם –
2.5.5

תשובות  /הבהרות

שורה  -4נבקש למחוק את המילים ":במישירין או בעקיפין"
שורה  -6נבקש לרשום לאחר המילים ":אבדן מסמכים" את
המילים ":עד  20%מגבולות האחריות"
שורה  – 8נבקש לרשום במקום המילים ":של מי הבאים מטעם
הספק" את המילים ":בגין מי הבאים מטעם הספק"
שורה -5נבקש למחוק את המילים" :ו/או הבאים מטעמו".

א .ס"ק -1נבקש לבטל סעיף זה שכן מדובר בביטוחי חבויות ולא
רכוש.
ככל ודרישה זו תידחה נבקש להחליף את המילים" :והבאים מטעם
הרכבת" במילים" :ועובדי ומנהלי הרכבת".
ב .ס"ק -4נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים" :בקשר לנשוא
אישור זה".
ג .ס"ק -6נבקש להחליף את המילה" :ביט" במילים" :מגדל ביט".
נבקש להוסיף מהדורה .2013
ד .נבקש להוסיף בסוף האישור את המילים" :האישור הינו בכפוף
לתנאי וחריגיי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש

א – ללא שינוי.
ב -ללא שינוי.
ג  -מוצע שלא לקבל .על אף האמור ,אישור ביטוח שבו
ייערך השינוי המבוקש לא יידחה.
ד  -מוצע שלא לקבל .על אף האמור ,אישור ביטוח שבו
ייערך השינוי המבוקש לא יידחה.

באישור זה".
מקובל.

נבקש להוסיף את חותמת המבטח באישור עם המילים " :למען הסר
ספק ,גבולות האחריות המפורטים באישור ביטוח זה כלולים בגבלות
האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו
ולא בנוסף להם".
מקובל.
שורה  2לאחר המילה " פלילי" מבוקש להוסיף " כעולה מהצהרתם
בפני הספק" )על פי חוק חל איסור ממעסיק לדרוש לגיון רישום פלילי הסעיף ינוסח באופן הבא:
"הספק מצהיר כי העובדים שיועמדו על ידו לרשות
מעובד(
הרכבת יהיו בני למעלה מ  18 -שנה ,עובדים מקצועיים
ומיומנים במקצועם ,למיטב ידיעתו ובהתאם
להצהרתם הינם ללא עבר פלילי ובהתאם לדרישות
שיימסרו מעת לעת על ידי הרכבת.
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סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

ספרור רץ

25

הסכם כוח אדם -
2.5.7
מפרט טכני כוח
אדם– סעיף 4
מפרט טכני השמה
– סעיף 4
.2.5.8ב.

שורה  –3לאחר המילה "עבודתם" מבוקש להוסיף "על חשבונה של
הרכבת בלבד"
במפרט הטכני בסיפא סעיף  4מבוקש להוסיף "על חשבונה של
הרכבת בלבד"

ראה תשובה  42בהודעה .1

27

.2.5.11ג.

שורה  – 1מבוקש להחליף את המילים "כל דין" במילים "יחסי עובד-
מעביד"
שורה  – 3מבוקש להחליף את המילים "בקשר עם האמור לעיל"
במילים "הנובעת מכוח יחסי עובד-מעביד"
שורה  – 2מבוקש למחוק את המילה "מידית".
פסקה  2מבוקש למחוק את כל הפסקה – העובדים מאותרים
ומגוייסים באופן ייעודי לצרכי הרכבת .הספק יעשה כמיטב יכולתו
לאתר עבורם עבודה חלופית אולם אין באמור לגרוע מזכויותיו של
העובד על פי דין לרבות עריכת שימוע והודעה מוקדמת או תשלום
תמורתה .היה והרכבת תבקש שלא לקבל שירותים מהעובד בתקופת
ההודעה המוקדמת ,היא תשלם תמורתה לספק.

אין שינוי במסמכי ההזמנה

28

הסכם כוח אדם –
4.4
הסכם השמה –
4.4
הסכם כ"א – 4.5
הסכם השמה –
4.5
הסכם כ"א – 5.19
הסכם השמה –
5.19

26

שורה  -2מקובלת חלקית
הסעיף ינוסח באופן הבא:
"הרכבת תהיה רשאית לדרוש מהספק החלפת
המרכז ו/או מי מהצוות המקצועי המטפל ברכבת,
באם השרות לא יהיה לשביעות רצונה המלאה,
והספק מתחייב להעמיד עובד חלופי לאישור הרכבת
בתוך  7ימים".
פסקה  -2הפנייה לא ברורה -אין שינוי במסמכי
ההזמנה.

29

30

שורה  2מבוקש למחוק "לשביעות רצונה המלא של הרכבת" ולכתוב
"בהתאם להוראות הסכם זה"

אין שינוי במסמכי ההזמנה ,יוער כי שביעות הרצון
תימדד לפי מילוי כלל הנדרש מהספק בהסכם על
נספחיו.

שורה  3מבוקש למחוק "לשביעות רצונה המלא של הרכבת"

ראה תשובה  28לעיל.

שורה  – 1לאחר המילה "הדרושים" מבוקש להוסיף "והסבירים"

אין שינוי במסמכי ההזמנה
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סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

31

הסכם כ"א – 6.3
הסכם השמה3.6 -
הסכם כ"א 7.10

שורה  2מבוקש למחוק את המילה " הבלעדית"

אין שינוי במסמכי ההזמנה

ספרור רץ
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הסכם כ"א 3.9 -
הסכם השמה –
9.3

34

הסכם כ"א 4.9 -
הסכם השמה –
9.4

32

ללא שינוי.

מבוקש להבהיר כי היה ויחול שינוי רגולאטורי כלשהו אשר יש לו
השלכה על עלות העסקת העובדים – תעודכן התמורה המגיעה לספק
בהתאם לאחוז השינוי.
אין לצפות מהספק לממן שינויים אלה שהינם פרי החלטת ממשלה
ותחולתם על כלל המשק.
דברים אלה יפים קל וחומר עת מבקשת הרכבת כי ההסכם הקיבוצי
החל על עובדי ארעיים ברכבת יוחל על עובדים שיספק הקבלן
במסגרת מכרז זה ולאור סעיף  11.7להסכם זה.
אין שינוי במסמכי ההזמנה
שורה  – 1מבוקש למחוק את המילה "לבדו"
שורה  – 1לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף "על פי דין"
שורה  – 3מבוקש למחוק את המילה "כל"
שורה  – 4מבוקש למחוק את המילה "בין בעקיפין"
שורה  – 5מבוקש להחליף את המילים "ו/או תוך כדי" במילים:
"ובלבד כי פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות נזק או הפסד כאמור ,נגרמו"
השירותים מבוצעים הלכה למעשה בחצריה של הרכבת המצויים
בבעלותה/בשליטתה הבלעדית .היה ויגרם נזק כלשהו למי מעובדי
הקבלן במעשה או מחדל של הרכבת  -תוטל אחריות זו על הרכבת על
פי דין.
התקבל חלקית ,הסעיף ינוסח באופן הבא:
שורה  – 1לאחר המילים "בית דין" מבוקש להוסיף "בפסק דין
שביצועו לא עוכב"
"היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין,
שורה  – 3לאחר המילים "דרישתה הראשונה" מבוקש להוסיף
"בכתב"
כי עובד ,או עובדים של הספק ,או כל מי מטעם הספק
שורה  – 4לאחר המילים "ההוצאות המשפטיות" מבוקש להוסיף
הנם עובדים של הרכבת ,בין ביחד עם הספק ובין
"הסבירות"
מבוקש להוסיף בסיפא" :הרכבת תודיע לספק אודות כל תביעה
בנפרד ,כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את
שתקבל מתובע כלשהו ותיתן לספק הזדמנות להתגונן .הרכבת לא
הרכבת ,מיד לפי דרישתה הראשונה שתועבר לספק
תתפשר בהליך כאמור ללא הסכמת הספק ,זאת כתנאי לשיפוי
כאמור"
בכתב ,על כל סכום ,ללא יוצא מן הכלל ,שהרכבת
תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה
וקביעה כזו ,לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות
לנ"ל .מבלי לפגוע בזכויות הרכבת בעניין זה ,לרבות
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35
36

הסכם כ"א 10.2 -
הסכם כ"א 10.4 -

37

הסכם כ"א 12.1 -
הסכם השמה –
10.1

38

הסכם כ"א 12.2 -
הסכם השמה –
10.2

39

הסכם כ"א 12.3 -
הסכם השמה –
10.3

40

הסכם כ"א 12.4 -
הסכם השמה –
10.4

מבוקש להוסיף בסיפא" :כפי שיימסר לספק על ידי הרכבת"
שורה  – 3מבוקש להחליף את המילים "כאמור לעיל" במילים "כפי
שימסרו לספק מעת לעת על ידי הרכבת"
שורה  – 1מבוקש למחוק את המילה "לבדו"
שורה  – 1לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף "על פי דין"
שורה  – 1מבוקש למחוק את המילה "כל"
שורה  – 1מבוקש למחוק את המילים "לרבות נזק תוצאתי .....מטען
במועד"
שורה  – 3מבוקש למחוק את המילים "לרבות אבדן.....קבלתם על ידי
הרכבת"
שורה  - 7מבוקש להחליף את המילים "ו/או עקב" במילים "ובלבד כי
אבדן ,נזק ,פגיעה וחוסר כאמור ,נגרמו כתוצאה מ"
שורה  – 1לאחר המילים "דרישתה הראשונה" מבוקש להוסיף
"בכתב"
שורה  – 2מבוקש למחוק את המילים "ובגין כל חיוב....אחראי בגינו
כאמור – ....שיפוי יהיה על פי קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב.
מבוקש להוסיף בסיפא" :הרכבת לא תתפשר בהליך כאמור ללא
הסכמת הספק ,זאת כתנאי לשיפוי כאמור"
שורה  – 3מבוקש למחוק את המילים "כל".
מבוקש להוסיף בסיפא" :מובהר כי פטור כאמור בסעיף זה לעיל ,לא
יחול על נזק ו/או אובדן אשר ייגרם לו ו/או לרכושו כתוצאה ממעשה
ו/או מחדל של הרכבת ו/או מי מטעמה".
שורה  – 1לאחר המילים "חויבה הרכבת" מבוקש להוסיף "בפסק דין
שביצועו לא עוכב"
שורה  – 5לאחר המילה "דרישה" מבוקש להוסיף "בכתב"
מבוקש להוסיף בסיפא" :הרכבת לא תתפשר בהליך כאמור ללא
הסכמת הספק ,זאת כתנאי לשיפוי כאמור"

זכותה לחתום על הסכם פשרה ולדרוש שיפוי כאמור
מהספק ,הרכבת תודיע בכתב לספק על כל דרישה ו/או
תביעה כאמור ,ותאפשר לו ,ככל הניתן ,לקחת חלק
בהליך ההגנה".
אין שינוי במסמכי המכרז
אין שינוי במסמכי המכרז
ראה תשובה  16להודעה .1

אין שינוי במסמכי ההזמנה

ראה תשובה  83להודעה .1

אין שינוי במסמכי ההזמנה
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הסכם כ"א 12.6 -
הסכם השמה –
10.6

42

שורה  – 3לאחר המילים פסק דין" מבוקש להוסיף "שביצועו לא
עוכב"
שורה  – 3לאחר המילים "הסכם פשרה" מבוקש להוסיף "אשר אושר
על ידי הספק מראש ובכתב"
שורה  – 3מבוקש למחוק את המילים "ובין מכל סיבה אחרת"
שורה  4לאחר המילה " השירותים" מבוקש להוסיף " הנכלל
בביטוחי הרכוש של הספק"

אין שינוי במסמכי ההזמנה

ספרור רץ

הסכם כא 13.6-
הסכם השמה-
11.6
אין שינוי במסמכי ההזמנה
הסכם כ"א  13.9-שורה  1לאחר המילה " האחריות" מבוקש להוסיף "על פי דין"
הסכם השמה 11.9-שורה  3מבוקש למחוק את המילה " כל"
בסיפא מבוקש להוסיף " שיפוי כאמור בסעיף זה יעשה על פי פסק דין
שביצועו לא עוכב ובלבד שהרכבת הודיעה לספק אודות כל דרישה
ו/או תביעה שנתקבלה מתובע כלשהו ונתנה לספק הזדמנות להתגונן.
הרכבת לא תתפשר בכל הליך כאמור לעיל מבלי לקבל את הסכמת
הספק לפשרה מראש ובכתב וזאת כתנאי לשיפוי כאמור".
הסכם כא13.10-
אין שינוי במסמכי ההזמנה
שורה  1לאחר המילה " לחוזה" מבוקש להוסיף " ו/או על פי דין"
שורה  3מבוקש למחוק את המילה " כל" לפני המילה "נזק" ולפני
הסכם השמה-
המילה "דין".
11.10
בסיפא מבוקש להוסיף " שיפוי כאמור בסעיף זה יעשה על פי פסק דין
שביצועו לא עוכב ובלבד שהרכבת הודיעה לספק אודות כל דרישה
ו/או תביעה שנתקבלה מתובע כלשהו ונתנה לספק הזדמנות להתגונן.
הרכבת לא תתפשר בכל הליך כאמור לעיל מבלי לקבל את הסכמת
הספק לפשרה מראש ובכתב וזאת כתנאי לשיפוי כאמור".
אין שינוי במסמכי ההזמנה
הסכם כ"א  14.4 -שורה  – 1לאחר המילים "כל סכום" מבוקש להוסיף "קצוב"
שורה  – 2מבוקש למחוק את המילים "ובין מכוח כל עילה אחרת"
הסכם השמה –
שורה  – 3מבוקש למחוק את המילים "ובין על פי כל הסכם אחר"
12.4
שורה  – 3מבוקש למחוק את המילים "ובין שאינו קצוב"
שורה  – 4מבוקש להחליף את המילים "ללא צורך" במילים "לאחר"
שורה  – 4לאחר המילה "הקיזוז" מבוקש להוסיף "מראש ובכתב"

43

44

45

ללא שינוי .על אף האמור ,אישור ביטוח שבו ייערך
השינוי המבוקש לא יידחה.
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הסכם כ"א 15.3 -
הסכם השמה –
13.3

מבוקש להוסיף בסיפא" :מובהר כי בגדר ידיעה לא ייכלל מידע שהינו מקובל
נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידי הספק עובר לתחילת התקשרות זו הסעיף ינוסח באופן הבא:
שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או מידע אשר גילויו נדרש בצו של
לצורכי סעיף זה "ידיעה"  -לרבות ידיעה שאינה נכונה
רשות מוסמכת ועל פי דין"
וכל תיאור ,תכנית ,שרטוט ,רשימה ,מפרט ,ציוד,
חשבון ,סיסמה ,סמל ,נוסחה ,חפץ ,או חלק מהם,
המכילים ידיעה ,או עשויים לשמש מקור לידיעה
ולמעט -מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידי
הספק עובר לתחילת התקשרות זו שלא עקב הפרת
חובת הסודיות ו/או מידע אשר גילויו נדרש בצו של
רשות מוסמכת ועל פי דין.

47

הסכם כ"א 17.2 -
הסכם השמה –
15.2
הסכם כ"א 17.3 -
הסכם השמה –
15.3
הסכם כא – 18.2
הסכם כ"א 21.1 -
הסכם השמה –
19.1
הסכם כ"א 21.2 -
הסכם השמה –
19.2
הסכם כ"א – 22
הסכם השמה 20 -

48

49
50

51

52

תשובות  /הבהרות

שורה  – 1מבוקש למחליף את המילים "הנדרשים" במילים
"הסבירים"

אין שינוי במסמכי ההזמנה

שורה  -2לאחר המילים "הביטחון המעודכן" מבוקש להוסיף "כפי
שימסר מעת לעת לספק על ידי הרכבת"

אין שינוי במסמכי ההזמנה.

מבוקש להוסיף בסיפא " ובלבד שזכויות הספק לא תפגענה"
שורה  – 6מבוקש להחליף את המילה "לאלתר" במילים "בהודעה
מראש ובכתב של  7ימים לספק"

אין שינוי במסמכי ההזמנה
התקבל

נבקש כי בכל מקרה הרכבת תודיע לספק מראש ובכתב ותאפשר לו
לתקן הפרתו בפרק הזמן האמור בהודעה.

אין שינוי במסמכי ההזמנה

מבוקש לבטל דרישה זו לפיצוי מוסכם משום שאינה מידתית – בידי
הרכבת ערבות בנקאית ובנוסף סעדים על פי דין .לחילופין מבקש
להוסיף כי "בטרם יושת הפיצוי המוסכם תינתן לספק זכות טיעון

התקבל חלקית .בסיפא לסעיף  22יתווסף המשפט
הבא:
"בטרם יושת הפיצוי המוסכם תינתן לספק זכות טיעון
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הסכם השמה –
5.4

54

נספח ד' להסכם
השמה  +כ"א –
סעיף 2

שאלה

תשובות  /הבהרות

ושימוע בפני נציגי הרכבת ו/או הזדמנות לתיקון ההפרה שבגינה
מבוקש להטיל את הפיצוי ככל וניתן".
שורה  – 3לאחר המילים "כל החלפה ו/או שינוי עובדים" מבקש
להוסיף" :זאת למעט בנסיבות אשר אינן בשליטתו )כגון התפטרות
חבר צוות("
מבוקש להוסיף בסיפא" :מובהר כי בגדר מידע לא ייכלל מידע שהינו
נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידיו עובר לתחילת התקשרות זו שלא
עקב הפרת חובת הסודיות ו/או מידע גילויו נדרש בצו של רשות
מוסמכת ועל פי דין".

ושימוע בפני נציגי הרכבת".
התקבל
התקבל

תשומת הלב כי מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 1.5.19
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