אגף רכש והתקשרויות
 42ינואר 4029

הנדון  :הודעה מס'  1למציעים
מכרז פומבי מס' 11811
הזמנה לייצור ,אספקה והתקנה של ריהוט ארגונומי ממונע למוקד הפעלה של
רכבת ישראל בקריית הנהלת הרכבת בלוד
.2

להלן סיכום מפגש מציעים חובה שהתקיים ביום  6.2.29בקרית הנהלת הרכבת בלוד.

.4

המציעים הבאים השתתפו במפגש:
4.2

אופאליס

4.4

ניגי

4.2

ראואל

4.2

אבדור (חלקי)

4.2

ריהוטק

4.6

פייברנט

4.2

מנטיס

4.2

אי.אם .שגב

4.9

.2

.2

ד.מ הנדסה

השתתפו מטעם הרכבת:
2.2

גיל אקר  -ממונה רכש והתקשרויות לשירות ,מחשוב ויועצים.

2.4

הילה לדר – רכזת רכש והתקשרויות.

2.2

ערן מנצור – אגף לוגיסטיקה.

2.2

מוטי דדון – ממונה בקרת תנועה ארצי.

2.2

אבי איסקוב – יועץ מלווה לפרויקט.

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
2.2

הוסברו תנאי ההשתתפות במכרז.

2.4

ניתנו הסברים והנחיות לגבי אופן הגשת המכרז.

2.2

הודגש בפני המציעים כי כל מענה שניתן על ידי נציגי הרכבת במהלך מפגש המציעים אינו
מחייב את הרכבת .שאלות הבהרה יתקבלו בכתב לכתובת המייל שפורסמה באתר
ובמסמכי המכרז .רק מענה כתוב לשאלות ההבהרה שיפורסם באתר האינטרנט של
הרכבת יחייב את הרכבת.

2.2

נערך סיור באתר העבודות -קומה ( )4-לבניין ובמקום בו על הספק הזוכה להתקין את
הריהוט נשוא המכרז.
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.2

מענה לשאלות הבהרה

2.2

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

.1

2.4

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.

2.2

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

2.2

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

2.2

להלן המענה לשאלות:

המסמך
אליו
עמוד וסעיף
מתייחסת
השאלה
כללי
נספח
בטיחות
להסכם

שאלה

תשובה

האם צריך לצרף את נספח
הבטיחות הרכבתי ,כשהוא חתום
על ידינו ,בעת הגשת המכרז?

אין צורך לצרף את נספח
הבטיחות במועד הגשת
המכרז
רק הזוכה במכרז יידרש
לחתום על הנספח שהינו חלק
מההסכם

.2

כללי

כללי

להגשת

נבקש לדחות את המועד האחרון המועד האחרון
להגשת הצעות במכרז
הצעות נדחה.
מועד הגשת ההצעות
ביום
יחול
המעודכן,
החל משעה
11.1.101.
 08:00ועד לשעה .11:00
את ההצעות יש להגיש
לתיבת המכרזים מס' ,2
הנמצאת במשרדי הנהלת
הרכבת הממוקמים ברחוב
יוספטל  ,2לוד

.3

כללי

כללי

האם ניתן להציע  4דגמים של
שולחן חשמלי אשר עונה בצורה הבקשה נדחית
יש להציע דגם העונה לכל
מלאה לדרישות המכרז
דרישות המכרז.

.4

כללי

כללי

.5

מפרט
טכני
מיוחד

2.2

לא ניתן להגיש הצעת מחיר
שונה במכרז לשני דגמים
שונים.
האם בדיקת עמדה ראשונה לאחר בדיקת העמדה הראשונה
ייצור תבוצע במפעלי היצרן בחו"ל תתבצע בישראל.
 HPLמלא בעובי  22מ"מ
משטח עבודה מסוג : HPL
האם כוונתכם ל –  / PHENOLומעלה
? TRESPA
רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
2

אגף רכש והתקשרויות
מה העובי הנדרש ?
האם נדרש יצרן מסוים או שיש
מפרט טכני ?
.6

מפרט
טכני
מיוחד

2.6

.7

מפרט
טכני
מיוחד

2.2

האם המלבן המקווקו מתחת לכל יחידות אחסון שרתים ללא
גלגלים .לשרתים  29אינטש
שולחן זו יחידת איחסון?
מצ"ב להודעה זו שרטוט
נדרש נייד על גלגלים?
עקרוני למכלולים הנדרשים
מה המפרט ?
להרכבת העמדה.
מצורף שרטוט עקרוני למבנה
לא ברור מה הכוונה.
האם היחידה המשולשת המקשרת היחידה (ארונית עם מדף)
מכילה מדף מתחת ליחידה ?

.8

מפרט
טכני
מיוחד

2.22

.9

מפרט
טכני
מיוחד

6

האם נדרש להתקין  4שורות של אין שינוי במסמכי המכרז
צגים ?
לא תהיה לכם זווית צפייה לקיר
ווידאו.
סעיף  6במפרט הטכני :משטח הסעיף מבוטל
מסוג  HPLלא יכול להיות עם קנט
גומי.
נא להבהיר.

 .11כללי

כללי

השולחן כולל כמות מסכים גדולה ,הכבילה צריכה לעבור בתוך
האם נדרש כי הכבלים יעברו בתוך הזרועות
זרועות המסכים? מפני שלדעתנו
אם לא ,יהיה חוסר סדר גדול מחוץ
לזרוע (אזיקונים עם כמות כבילה
גדולה) שיפגמו בנראות השולחן.

 .11מפרט
 .12מסמכי
מכרז

22
4.2

סעיף  22מבוטל
נבקש להבהיר סעיף זה
חברתנו עוסקת תקופה ארוכה הבקשה נדחית
בייצור והתקנה של ריהוט ועמדות אין שינוי במסמכי המכרז
בקרה לגופים שונים במשק תוך
שילוב במוצרים המיוצרים אצלנו
עם מוצרים מיובאים.
לאחרונה חברנו עם חברה מקומית
הפועלת כסוכנת של חברה זרה
ידועה בתחום ארגונומי ממונע.
אנו מבקשים להגיש אישור של
הסוכן המקומי על זכויות מכירה,
אספקה ,התקנה ומתן אחריות
בלווי כל מסמך הנדרש מהסוכן
ו/או מהחברה היצרנית מגרמניה.

 .13מפרט

2.2

יש לקבל פרוט של המשטח ראה מענה לשאלה מס' 2
המקשר .האם זה ארונית או
שעומד על הרגליים?

כמו כן ,ישנה אפשרות לקבלת אין צורך יש מספיק שקעים
שקעי חשמל על גבי זרועות שיהיו העמדות
המסכים לנוחות המפעילים בחדר
(להטענת טלפונים ,אבזור נוסף)
במקום להכנס לתוך ליבת
השולחן ,האם נדרש?
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 .14מפרט

2.22

זרועות לצגים -יש לתת תיאור של
המבנה שלהם.
האם זה עמוד שעליו מתקינים
 4,2,6צגים?
כמה מפרקים נדרשים לכל צג?.
מה שיטת החיבור של העמוד ללוח
השולחן.

 .15מפרט

2.22

לא ברור מה על המציעים לספק.
האם זה ארון מסדים ואם כן מה
המידות שלו.
האם הוא עם דלת קדמית ואיזה.
האם נדרשת נעילה ?.

אין הגבלה על כמות הזרועות
לצגים כל עוד זה בהתאם
לרדיוס השולחן המוצע ע"י
המציע ,ובנוסף נדרש לאפשר
צידוד של כל מסך לכל כיוון
אפשרי (למעלה למטה ,קדימה
אחורה וימינה ושמאלה וניתן
להציע גם חיבור ישיר של
העמוד באמצאות ברגים לשלד
המתכת או מלחציים לברזל
שלא נראה לעין.
מצורף שרטוט עקרוני

 .16מפרט

2.22.2

היכן ועל מה מתקינים את כל
שקעי החשמל.
 .9איזה שקעי חשמל

 .17מפרט

2.44

העברת כל הכבלים דרך רגלי
העמדה -לדעתנו לא ניתן להעביר
כמות כזו של כבלים דרך הרגליים
(מדובר ב 20כבלי חשמל ולפחות
 24כבלי תקשורת )
הגדרת פתרון נדרש.

פסי החשמל צריכים להיות
בתוך העמדה על גבי פנלים
 "29או בפסי שקעים
בתוך מבנה
אינטגרליים
העמדה  ,יכולים להיות מכל
סוג יצרן ועם תקן.
ניתן להעביר את הכבילה דרך
הרגלים וגם דרך הארוניות
הצמודות לרצפה באופן בלתי
נראה ,יש להפריד בין כבילות
התקשרת והחשמל.

 .18מפרט

2.42

תאי אחסון עם מאוורים -יש לקבל
דרישות של המאווררים (גודל,
מתח ,עמידות וכו')

 .19מפרט

22.2

יש לקבל מידות השלד של השולחן
וכמות הרגליים של השלד.

 .21מסמכי
מכרז

2.4

נבקש לעדכן את לוחות הזמנים
במכרז

ניתן לוותר על המאוררים אבל
יש לדאוג לחרוץ בדלת
הקדמית והאחורית לצורך
אפשרות החלפת אוויר בעזרת
המאווררים שקיימים בציוד
שיותקן.
ראה בשרטוט המצורף.
השלד וכמות הרגלים צרכים
לשאת את משקל פלטת
השולחן כולל הציוד ולעמוד
בעומס המרבי הדרוש ללא
עיוות של המשטח האופקי
להלן לוז מעודכן:
סעיף  2.4למסמכי המכרז
יעודכן באופן הבא:
הרכבת תספק למציע הזוכה
בכתב צו התחלת עבודה
לייצור ,אספקה והתקנה של
ריהוט ארגונומי בקריית
הנהלת הרכבת בלוד .המציע
הזוכה ייצר ,יספק ויתקין את
ארבעה
בתוך
הריהוט
חודשים מיום קבלת צו
(להלן:
עבודה
התחלת
"הריהוט") ,שיעבור לבעלות
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הרכבת מיד עם אספקתו
למבנה.
סעיף  4למפרט יעודכן באופן
הבא:
ככל והספק לא יציג עמדה
תקינה העומדת באופן מלא
בדרישות המפרט וזאת תוך 20
יום ממועד הוצאת המטלה,
תינתן לו אפשרות נוספת
ואחרונה להציג עמדה תקינה
וזאת תוך  20ימים ממועד
הודעת הרכבת על כך שהעמדה
שהוצגה לא עומדת בדרישות
המכרז.
אבקש להוסיף את האפשרות הבקשה נדחית
להגיש הצעה גם במט''ח -אירו וגם אין שינוי במסמכי המכרז
בש"ח.

 .21מסמכי
מכרז

6.4

.22

מפרט שירותים,
מפרט טכני מיוחד.
2.6

2.6

נבקש הבהרה ביחס למידות מצורף קובץ בפורמט DWG
למידות במפרט.
של המשטח האופקי לעמדה
ולמשטח המקשר
נבקש לשנות מלל זה ולהוסיף את
המילים ובהתאם לתכנון הנדסי
תשומת לב המציעים שמלבד
ותקן ארגונומי
המשקל העצמי של מרכיבי
ISO 11064-4: 2004
תכנון ארגונומי של מרכזי בקרה  -העמדה יורכבו  24מסכים
חלק  :2פריסה ומידות של תחנות במשקל כולל של  60ק"ג ועוד
 20ק"ג לציוד לשימוש העובד
עבודה.

נספחים להודעה מס'  22למציעים:
 2.6.2השרטוטים בפורמט  .DWGוPDF
שרטוטים עקרוניים למפרט לבקשת המציעים

בברכה,
גיל אקר
ממונה רכש והתקשרויות
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