אגף רכש והתקשרויות
 31ליולי 2019

הנדון  :הודעה מס'  2למציעים
מכרז פומבי מס'  -11823הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי אירוח ,תחזוקה ומתן
שירותים מקצועיים למערך אתר האינטרנט וערוצי הדיגיטל של רכבת ישראל
 .1ביום  30.5.2019השתתפו  11חברות במפגש המציעים אשר התקיים בבניין הנהלת הרכבת.
להלן רשימת המשתתפים:


איידאו מוביילן דיגיטל



ווב מדיה גרופ



EWAVE



MOOVIT



יעל תוכנה (קבוצת יעל)



REALCOMMERCE



מטריקס



פוינט



SPECTORY



QPOINT



מלם

.2

בעקבות מפגש המציעים ושאלות ההבהרה שהתקבלו בוצעו שינויים במסמכי המכרז.

.3

מצורפים להודעה זו הקבצים הבאים ( שימו לב שפרסמנו קובץ נקי וקובץ בעקוב אחר שינויים על מנת להדגיש
איפה ביצענו שינויים):


מסמכי מכרז -נוסח נקי.



מסמכי מכרז -בעקוב אחר שינויים.



מפרט -נוסח נקי.



מפרט -בעקוב אחר שינויים.



הסכם -נוסח נקי.



הסכם -בעקוב אחר שינויים.



מענה לשאלות הבהרה.



בקשה לאישורי ביטחון.



טופס התחייבות לשמירת סודיות.



מעטפה חיצונית.



מעטפה פנימית.



נספח אבטחת מידע.
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אישור העסקת עובד מיקור חוץ.



הוראת ביטחון.



טופס הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי.



אפיון מנוע תעריפים.



מסמכי אדמין.



נוהל אבטחת מידע.



נוהל אבטחת מידע בענן.G2-



נוהל בדיקת חומרה.D4-



רשימת רכיבים.



דו"ח סיכום בדיקות.



תוכנית בדיקות.

לוחות זמנים:


מפגש מציעים חובה למי שלא היה במפגש המציעים הקודם ומפגש מציעים רשות למי שנכח במפגש
הקודם יתקיים ביום ה'  8.8.2019בשעה  9:30בבניין הנהלת הרכבת רח' יוספטל ,1לוד.



שאלות הבהרה נוספות ניתן להגיש על ליום  11.08.2019לידי שיר אקשטיין במייל.shire@rail.co.il:



מועד הגשת מכרז יתקיים ביום ה'  24.10.2019משעה .8:00-13:00

תשומת לב המציעים כי המסמכים החדשים מבטלים את
המסמכים הקודמים אשר הוסרו מהאתר.
המסמכים החדשים זמינים באתר הרכבת.

בברכה,
שיר אקשטיין ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות
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המסמך
אליו
מתייחסת
השאלה
 .1כללי

שאלה

עמוד וסעיף

תשובת הרכבת

בכל המקומות בהם מסומן לחתום
בשם חברה ,האם ניתן לחתום בשם
שותפות בעלת מספר העוסק
במע"מ או ע"י מורשה חתימה
מטעם החברה
לחברתנו מספר עוסק במע"מ ולא הבקשה מאושרת
ח.פ.
במסמכי המכרז רשום במספר
מקומות "ח.פ -".......האם זה בסדר
לרשום את מספר העוסק במע"מ של
השותפות?

הבקשה מאושרת

 .2כללי

.3

סעיף  20נספח
 2Aטופס ההצעה
הכספית

.4

 5.2.1ו 5.2.2

"התמורה שתשולם תהא בגין
בדיקה תקופתית של תלושי שכר
עבור עובד בודד,
באמצעות ביצוע בדיקה מדגמית
של שלושה תלושי שכר עוקבים ,
והכל בהתאם לאמור בדרישות
החוק.
התמורה בגין ביצוע בדיקה
תקופתית של שלושה תלושי שכר
עוקבים עבור עובד אחד בהתאם
לדרישות
החוק תעמוד על סך  ₪220לא כולל
מע"מ לפני הנחה".
האם הכוונה שהסכום  220ש"ח
הינו התמורה
אותו ציינתם-
הכוללת לכל עובד שיבדק (בדיקת
תלושים ודיווחי נוכחות ,כתיבת
דוח ,קבלת תגובות מהקבלן)?

אכן זאת הכוונה
אין שינוי במסמכי המכרז.

אנו מגישים באותה טבלה את ניסיון נספח  C1משמש עבור סעיף
המציע ,האם האנשים המפורטים  5.2.1ו.5.2.2 -
בנספח  C1יחשבו כממליצים שכן
זה אותו נספח לשני הסעיפים?
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נספח  Bהנדבך
הראשון נקודה
אחרונה
נספח  Bהנדבך
השני

.5
.6

.7

כללי

לגבי הנקודה היכן מסתיים תחום אין שינוי במסמכי המכרז
האחריות של בודק השכר בהקשר
למשפט זה והפקת דוח סופי?
אופן התשלום בגין הנדבך השני
כיצד נדבך זה מתומחר?
מפורט בסעיף  19לטופס
ההצעה הכספית -נספח A2
למסמכי המכרז
נבקש לקבל את נספחי המכרז בוורד הבקשה נדחית

בברכה,
שיר אקשטיין ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות
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