אגף רכש והתקשרויות
 24יולי 2102

הנדון  :הודעה מס'  1למציעים
מכרז פומבי מס'  11811קבלת שירותי פיקוח מפגשים ,סיור ובקרה עבור רכבת ישראל
.0

תשומת ליבכם כי המועד להגשת הצעות במכרז זה נדחה ליום  11.18.9111בין השעות -8011
. 11011

.2

מענה לשאלות הבהרה יפורסם בהמשך.

.3

לתשומת לבכם ,הודעה זו ממוספרת כ"הודעה מס'  0למשתתפים" ומהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי ההזמנה.

.4

להלן סיכום מפגש מציעים חובה שהתקיים ביום  10.10.02בחדר כנסים וישיבות בקומת בכניסה,
בבניין הנהלת הרכבת בלוד.

.5

המציעים הבאים השתתפו במפגש0

.5

.0

5.0

בן בטחון.

5.2

.T&M ISRAEL

5.3

און אבטחה.

5.4

מנפאואר גרופ.

5.5

חברת אבידר.

5.5

עמישב שרותים בע"מ.

5.0

צוות  5אבטחה בע"מ.

5.0

רשף בטחון בע"מ.

5.2

שחף אבטחה.

5.01

דנאל השמות ושרותי מיקור חוץ.

5.00

קבוצת השומרים שמירה ובטחון בע"מ.

5.02

נוף ים בטחון בע"מ.

5.03

 G1פתרונות אבטחה.

5.04

חברת תגבור.

השתתפו מטעם הרכבת0
5.0

רוברט ניידרמן – ממונה מטה אגף בטחון ובטיחות.

5.2

גיל אקר – ממונה רכש והתקשרויות.

5.3

הילה לדר– רכזת רכש והתקשרויות.

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים0

רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
1

אגף רכש והתקשרויות
0.0

תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הינה בת  24חודשים (להלן" :התקופה
הראשונה") .הרכבת תהא רשאית להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות בנות 02
חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל –  40חודשים מתום תקופת ההתקשרות
הראשונה (להלן יקראו יחד" :תקופות האופציה").

0.2

מהות ההתקשרות במכרז ,כוונת הרכבת לבחור במציע זוכה אחד במכרז שבנדון ואופן
מילוי טופס ההצעה הכספית ומועד ההגשה.

0.3

הודגש בפני המשתתפים כי כל מענה שניתן על ידי נציגי הרכבת במהלך מפגש המציעים
אינו מחייב את הרכבת .שאלות הבהרה יתקבלו בכתב לכתובת המייל של רכזת
התקשרויות אשר מצוין באתר ובמסמכי המכרז .רק מענה כתוב לשאלות ההבהרה שיישלח
לכל המציעים שהשתתפו במפגש המציעים יחייב את הרכבת.

0.4

ניתנה סקירה ע"י ממונה מטה אגף בטחון ובטיחות על השירותים הנדרשים במסגרת מכרז
זה וכמו כן הודגש כי לאורך תקופת ההתקשרות יתכנו שינויים בכמות המפגשים ברכבת.
בנוסף צוין כי תפקיד אחמ"ש בכיר בגדר "אופציונלי".

0.5

כמו כן ,בוצע סיור במוקד האבטחה במשואה.

בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות
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