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לכבוד
משתתפי המכרז
שלום רב,
הנדון :מכרז מס'  - 8811לאספקת ,הקמת ,התקנת ,הפעלת ותחזוקת חניונים רובוטיים לאופניים בתחנות רכבת ישראל
הודעה מס'  4למשתתפים

 .0לתשומת לבכם ,הודעה זו ממוספרת כ"הודעה מס'  4למשתתפים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.
 .5מסמך זה ,בתוספת הנספחים לו ,יוגש חתום ע"י המציע יחד עם מסמכי ההצעה.
 .6פורסמו באתר הרכבת קבצים מתורגמים של נספח השירות ,המפרט הטכני  ,נספח הבינוי העילי ונספח הבינוי התחתי.
יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין הנוסח המתורגם לנוסח בעברית ,הנוסח בעברית גובר ומחייב.
 .4תשומת לבכם למס' טעויות סופר שתוקנו-
 4.0בעמ'  2לנספח "נספח השירות" הנתון הבא בטבלה יימחק:
יום
₪ 588
איחור מסירת דו"ח חודשי
 4.5בעמ'  6בנספח הבינוי תת"ק ,בסע'  – 0.0ישונה המלל ..." -הינו בקוטר מינימאלי של עד  80מ'"...
 4.6בעמ'  5בנספח הבינוי התת"ק ,סע'  – 5.0.0ישונה המלל " -קוטר חלל הפיר התת קרקעי המינימלי יהיה עד  80מ' (פנים)"..
 .5בהמשך לתיקונים כאמור בסע'  4לעיל ,פורסמו נספח שירות ונספח בינוי תת"ק מעודכנים.
 .3בנוסף באשר לקבלת היתרים ולוחות זמנים -מבלי לגרוע ממחויבויותיו של הספק לפי תנאי המכרז וההסכם ביחס להשגת כל האישורים מבקשת הרכבת להבהיר כדלקמן:
בתחנות הפיילוט הרכבת מקדמת תיאום מול הרשויות .הואיל ומדובר בשטחי רכבת והרכבת פועלת מכח טופס 530ד ,הדבר עשוי (מבלי שיש בכך התחייבות כלשהי מצד הרכבת)
לקצר תהליכים.
בהזמנות עתידיות אשר הרכבת תבצע (תחנה חמישית והלאה ,אם וככל שתבצע והכל בכפוף לתנאי המכרז לרבות ההסכם) ,במידה ולא מדובר בשטח הרכבת /יעוד דרך ,תיבחן
מתן הארכה בלוחות הזמנים בעת הוצאת צו תחילת עבודה לכל חניון .מובהר ומודגש כי לרכבת שמורה הזכות הבלעדית לאשר או לא לאשר הארכה של לוחות הזמנים ,ושיקול

הדעת המוחלט אם לאשר הארכה תהיה של הרכבת לפי צרכיה והספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ביחס לכך .החלטת הרכבת אם
להאריך את לוחות הזמנים ובכמה ,תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור .הספק מצהיר כי לקח זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו.
 .7יתר פרטי המכרז והחומר אשר פורסם נשאר ללא שינוי.
תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.
בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
ענף רכש והתקשרויות

