אפיון (מפרט השירותים).
.1

השירותים הנדרשים להערכת נזקים עבור ציוד ומבנים של הרכבת כוללים ,בין היתר ,את
המפורט להלן:
 1.1שערוכים של מבנים תכולה וציוד.
 1.2קביעת שיעור בלאי מוסכם לגבי ציוד מתנייע מכל סוג שהוא.
 1.3בחינת הנזקים שנגרמו לרכוש הרכבת מכל סוג ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
מבנים ,תשתיות ,ציוד תקשורת  -כבלים ,מחסומים וכדומה ,ציוד מכני הנדסי כבד ,ציוד
נייד  -קרונות ,קטרים ומנופים הנעים על המסילה ,לרבות עלויות כספיות לשם החזרת
הרכוש הניזוק לקדמותו ו/או עלות החלפתו ברכוש חדש מסוג וטיפוס זהה ו/או דומה.
 1.4מתן הבהרות לגבי חוות הדעת ותיקונן (על פי שקול דעתו המוחלט של המתאם).
 1.5התנהלות מול שמאי ומחלקת התביעות של מבטחי הרכבת לשם קבלת תגמולי הביטוח
בגין נזק לרכוש הרכבת.
 1.6התנהלות מול צדדים שלישיים ו/או מבטחיהם בקשר עם נזקים לרכוש הרכבת.
 1.7עריכת חוות דעת ומתן "עדות מומחה" לבתי משפט ולכל מוסד אחר.

.2

התחייבויות השמאי:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

השמאי מתחייב להעמיד את שירותיו לרכבת בכל עת  24/7כולל שבתות וחגים בכל
שטחי הרכבת .הגעת השמאי לזירת האירוע תבוצע תוך  3שעות מקבלת ההודעה על
הנזק.
במקרה של נזקים ,השמאי מתחייב להגיע לאתר בו אירע הנזק תוך פרק זמן שלא יעלה
על  3שעות מפניית הרכבת.
השמאי מתחייב לבצע את העבודה בתוך פרק זמן שיוגדר לו בעת הוצאת המטלה.
השמאי מתחייב להעביר לידי הרכבת הודעה מקדמית (חו"ד ראשונית) תוך  48שעות
מבדיקת הנזק.
השמאי מתחייב להעביר לידי הרכבת חוו"ד סופית תוך  7ימים ,וזאת מיום קבלת
המסמכים הנחוצים בקשר לאירוע שעליו התבקש השמאי ליתן חוו"ד.
השמאי מתחייב להעסיק או לשכור שרותי מומחים בתחומים השונים שאינו מומחה
בהם בעת הצורך ,והתמורה בגינם תהא בהתאם למפורט בנספח התמורה ובהתאם
להצעתו הכספית של המציע במכרז.
כח אדם
השמאי מתחייב למנות ו/או להעסיק ככל שיידרש ולשם ביצוע השירותים מהנדס/ים
מכונות ו/או טכנאי/ים מכונות ,בעלי ניסיון מעשי בתחום עיסוקו :רכבת ,צ.מ.ה ,מבנים,
רכוש ,תקשורת אשר הינם בעלי ניסיון של  5שנים לפחות במתן שרותי שמאות
בתחומים הבאים במצטבר :ציוד כבד מתנייע ,ציוד בקרה ותקשורת ורכוש קבוע
(מבנים ,ציוד ותכולה).
השמאי בעל תעודת יושר .

 .3היעדר בלעדיות -יובהר כי הרכבת שומרת על זכותה להתקשר עם שמאי אחר לצורך ביצוע
השירותים.

