אגף רכש והתקשרויות
 20נובמבר 2002

הנדון  :הודעה מס'  17למציעים
מכרז פומבי מס'  – 11706לאספקת ,הקמת ,התקנת ותחזוקת מכונות שטיפת
רכבות
.0

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 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.

.1

.3

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

.4

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

.5

להלן המענה לשאלות נוספות:

המסמך
אליו
מתייחסת
השאלה
מסמכי
מכרז

עמוד
וסעיף
נספח
A11

תשובה

שאלה
נבקשכם לבחון
מחדש את תוכנו
של נספח .A11

סעיף  3.3למסמכי המכרז יתוקן ויקרא באופן הבא:
 3.3לצורך הוכחת עמידתו בתנאי המקדמי בסעיף מס' 2.3
לעיל ,על המציע להגיש את התצהיר המצורף כנספח A4
למסמכי המכרז ,חתום על ידי מורשה חתימה מטעם
המציע ומאומת על ידי עו"ד.
בנוסף ,מציע אשר הוכיח עמידה בתנאי המקדמי בסעיף
 2.3לעיל ,באמצעות ספק משנה מטעמו ,נדרש להגיש
"טופס התחייבות של ספק משנה" ,המצורף כנספח A11
למסמכי המכרז ,כמפורט להלן:
 אם וככל שספק המשנה אשר המציע הוכיח
באמצעותו עמידה בסעיף  2.3הוא יצרן של מכונות
השטיפה וגם יצרן ו/או ספק מורשה של יחידת
הגרירה ,כהגדרתה במפרט הטכני ו/או ההסכם ,נדרש
לחתום ספק המשנה באמצעותו המציע יבצע את
השירות הנדרש בתנאי המקדמי בסעיף מס'  2.3על
נספח ).A11(1
 אם וככל שספק המשנה אשר המציע הוכיח
באמצעותו עמידה בסעיף  2.3הוא יצרן של מכונות
השטיפה אך לא יצרן ו/או ספק מורשה של יחידת
הגרירה ,כהגדרתה במפרט הטכני ו/או ההסכם ,נדרש
לחתום ספק המשנה שהוא יצרן מכונת השטיפה
באמצעותו המציע יבצע את השירות הנדרש בתנאי
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המקדמי בסעיף מס'  2.3לחתום על נספח )A11(2
וספק המשנה שהוא יצרן יחידת הגרירה לחתום על
נספח ).A11(3
** ראה נספח  A11מעודכן:
) – A11(1כאשר ספק המשנה הוא יצרן של מכונות השטיפה
וגם יצרן ו/או ספק מורשה של יחידת הגרירה.
) A11(2ו - A11(3) -כאשר ספק המשנה הוא יצרן של מכונות
השטיפה אך לא יצרן ו/או ספק מורשה של יחידת הגרירה.
** ראה הסכם מעודכן – נוסח .5
3

נספחים להודעה מס'  06למציעים:

3.3

הסכם – מעודכן נוסח ( 5קובץ בעקוב אחר שינויים וקובץ נקי).

3.4

הסכם – מעודכן נוסח  – 5נוסח באנגלית.

3.5

נספח ) – A11(1מעודכן.

3.6

נספח ) – A11(2מעודכן.

3.3

נספח ) – A11(3מעודכן.

בברכה,
ריטה זחודין
רכזת רכש והתקשרויות
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