טל':
פקס:

80-3566776
80-3566758
80.80.5802

לכבוד
משתתפי המכרז
שלום רב,

הנדון  :מכרז מס' – 33811לקבלת שרותי שירותי פיקוח מפגשים ,סיור ובקרה
(הודעה מס' )2

 .0יוזכר כי המועד להגשת הצעות במכרז הנו ביום שלישי , 02.10.9102 ,החל משעה  80:88ועד לשעה  .06:88ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים מס'  ,5הנמצאת
בבניין הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל  ,0לוד.
 .5לתשומת לבכם ,הודעה זו על נספחיה ממוספרת כ"הודעה מס'  5למשתתפים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה וכנספח להסכם שיחתם עם המציע
הזוכה.
 .6תשומת הלב לשינויים במסמכי המכרז.
 .0הועלו קבצים מעודכנים של מסמכי המכרז והמפרט.
 .5בנוסף ,לנוחיותכם ,הועלה לאתר קובץ הסכם בשתי גרסאות -קובץ בעקוב אחר שינויים וכן קובץ מעודכן ונקי.
 .3כמו כן ,הועלה לאתר קובץ רשימת מפגשים לפי קטעים ארציים.
 .7יתר פרטי המכרז והחומר אשר הועבר אליכם נשארו ללא שינוי.
 .0את מסמך זה ,בתוספת הנספחים לו ,יש להגיש חתום ע"י המציע יחד עם מסמכי ההצעה.
תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.
בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
ענף רכש והתקשרויות

מכרז מס'  - 00012שירותי פיקוח מפגשים ,סיור ובקרה
ספרור
רץ

שאלה

תשובות  /הבהרות

סע' /נספח

סעיף במכרז

כללי

נבקש לקבל פירוט של וותק עובדים הקיימים בהתקשרות
הנוכחית ?

מצ"ב נתוני וותק של העובדים בהתאם כפי
שהתקבלו מהספק הנוכחי-
 .0שנה אחת –  57מועסקים.
 .5שנתיים –  57מועסקים.
 .6שלש שנים –  00מועסקים.
 .0ארבע שנים –  58מועסקים.
 .5חמש שנים –  50מועסקים.
 .3שש שנים –  7מועסקים.
 .7שבע שנים – מועסק אחד.
 .0שמונה שנים – שני מועסקים.
 .2תשע שנים – שלשה מועסקים.
 .08עשר שנים – שני מועסקים.
 .00אחד עשר שנים – שישה מועסקים.
 .05שלש עשרה שנים – שלושה מועסקים.
 .06ארבע עשרה שנים – מועסק אחד.
 .00שש עשרה שנים – מועסק אחד.

כללי

נבקש לקבל פירוט של מקום מגורי העובדים.

כללי

מהם הרכיבים אשר ישולמו לקבלן גב אל גב?

שאלה לא רלוונטית.
הרכבת לא מחזיקה במידע המבוקש וממילא
העובדים אינם עובדי רכבת ועל הספק לגייס
עובדים ולהביאם בזמן לאתרי העבודה.
אין במכרז תשלומים במתכונת "גב אל גב".

כללי

כיצד תשולם לקבלן התמורה בגין שעות חג  /שבת /ימי בחירות?

1

2
3
4

תשומת לב המציעים לסעיף "דגשים והבהרות
לטבלה א' " במסמכי המכרז ,לרבות סעיף

ספרור
רץ

סע' /נספח

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

 50.0.6בנספח  B1למסמכי המכרז.
נבקש לקבל אומדן של ממוצע הקילומטראז' בכל אחד מרכבי
הסיור והרכבים הצמודים.
האם בין משמרת למשמרת נדרשים העובדים לבצע חפיפות
ביניהם? אם כן ,מה אורכה של החפיפה הנדרשת?

מפרט
5

מפרט
6

מפרט

עמוד 5

מפרט

עמוד 3

מי נושא בעלויות אחזקת מכשירי המירס/קשר (הקבלן או מזמין
השירות)?
מהן כמויות ציוד המיגון הנדרשות (קסדות ושכפצים)?

מפרט

עמוד  7סעיף
00.6
עמוד  7סעיף
 0.0.6ג
עמוד  7סעיף
0.5.5

כיצד מבוצעות ההסעות היום? מיהו הספק שמבצע את ההסעות
היום?
האם כל העמדות הקיימות כיום ( 02סה"כ ) תקינות וראויות
לשימוש במועד תחילת העבודה?
נבקש כי ההתראה על הפסקת עבודה במפגש תינתן תוך  00ימים
לפחות מראש.

מפרט

עמוד  2סעיף
0.7
עמוד  2סעיף
0.7.3

נבקש את הבהרתכם האם עלות ההדרכה לרבות שכר המדריך/ים
הינה על חשבון המציע או על חשבון הרכבת.
היכן נערך הקורס? מהן עלויות הקורס?
האם המקום בו נערך הקורס נגיש לתחבורה ציבורית

מפרט

עמוד  00סעיף נבקש לקבל את רמת הביגוד הנדרש מעבר למפורט בנספח.
 5.0.7א
עמוד  00סעיף נבקש שיובהר כי המבנים ימסרו תקינים בעת הזכייה במכרז וכל
עלויות התיקון יחולו על החברה המסיימת את המכרז.
 5.0.7ב
עמוד  08סעיף מהו סוג הרכב הנדרש ? נבקש אומדן למספר הקילומטרים
החודשי הממוצע?
5.3.5
עמוד  08סעיף מהו סוג הרכב הנדרש ? נבקש אומדן למספר הקילומטרים
החודשי הממוצע ?
5.3.5
עמוד  05סעיף רכבים מוצמדים למנהלי אזורים ומנהל פרויקט  -האם המס בגין

7
8
9

מפרט
10

מפרט

מדובר בכ 5,888-ק"מ לחודש.
יש לבצע חפיפה בעת החלפת המשמרות.
אין לכך זמן מוגדר ,ההערכה כי מדובר במספר
דקות עד רבע שעה.
עלויות אחזקת מכשירי המירס הנו של המזמין
(רכבת ישראל)
כמות הציוד הנדרש הנו כמספר העובדים
בפרויקט וככתוב במפרט.
הנסיעות וההסעות הן באחריות הספק הזוכה.
העמדות תקינות ,אך עם זאת יש לבצע סיור
מסירה בטרם ההעברה למקבל.
אין שינוי.

11
12

מפרט
13
14

מפרט
15

מפרט
16

מפרט
17
18

מפרט

עלות ההדרכות על חשבון המזמין (רכבת ישראל)
הקורס נערך בבית הספר להדרכה בלוד.
אין עלויות לקורס.
המיקום בו יתקיים הקורס נגיש לתחבורה
ציבורית.
רמת הביגוד הנדרשת כמצוין במפרט.
מקובל.
צוינו סוגי הרכבים הנדרשים.
 5,888ק"מ בחודש.
צוינו סוגי הרכבים הנדרשים.
 5,888ק"מ בחודש
אין שינוי במסמכי המכרז על המציע לשקלל את

ספרור
רץ

סע' /נספח

נספח בטיחותי
19

הסכם

20

מסמכי מכרז
+הסכם
21

מפרט
22
23
24

מפרט
מפרט
מסמכי מכרז

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

6.5

ההטבה יחול על העובדים?

העלויות בהצעתו.
הנספח הוא נספח כולל לקבלני רכבת ישראל .יש
לשים לב לאמור במפרט ולפעול לפיו -במקרה זה
אין דרישה לכך.
א .בקשה נדחית .אין שינוי.
ב .בקשה מתקבלת.
ג .ההגבלה הנה עד  ₪ 588,888לתקופת
הביטוח.
ד .בקשה נדחית.

עמוד  65סעיף דרישתכם לבצע הכשרת עובדים בנושא כיבוי אש ועזרה ראשונה
עומדת בסתירה לנדרש במפרט הטכני שבו אין כל דרישה לביצוע
6
הכשרות אלה .נבקש את הבהרתכם.
אישור עריכת נבקש לתקן את אישור עריכת הביטוח כדלקמן:
ביטוח
א .סעיף ב – נבקש לתקן את הסכום  ₪ 5,588,888ל-
.₪ 5,888,888
ב .סעיף ג – נבקש לתקן את תקופת הגילוי ל 3 -חודשים
במקום  05חודשים.
ג .נבקש כי הגבלה בגין אי יושר עובדים ו/או אבדן מסמכים
תהיה עד לסך של .₪ 558,888
ד .כללי -סעיף  :7נבקש להוסיף בסיפא" :למעט אחריות
מקצועית"
התקבל חלקית ,המילה "לפחות" תושמט מנוסח
נוסח ערבות נבקש להשמיט את המילה "לפחות" מהמשפט:
"ערבות זו תישאר בתוקפה לפחות עד" לערבות כזאת אין תוקף
הערבות המחייב (נספח .)A6
למעשה.
מובהר כי המזמינה תקבל הן ערבות הכוללת את
המילה "לפחות" והן ערבות שאינה כוללת את
המילה "לפחות".
הרכבת משלמת על שעות החפיפה בין בעלי
 0.3.0נא הבהרתכם שהרכבת משלמת על כל שעות החפיפה בין בעלי
התפקידים לספק החדש.
התפקידים לספק.
הרכבת משלמת על שעות ההדרכה לספק.
 0.3.2נא הבהרתכם שהרכבת משלמת על כל שעות ההדרכה לספק.
הרכבת משלמת על שעות הריענון לספק.
 0.7.3נא הבהרתכם שהרכבת משלמת על כל שעות הריענון לספק.
בקשה נדחית.
 7.5.5נבקש לבטל אמת מידה זאת.
הרי אין משמעות באם מציע מפעיל מוקד אחד או מספר מוקדים .תשומת הלב כי מדובר באמת מידה המזכה
בניקוד ולא בתנאי הסף.
מה עוד שדרישת הרכבת היא להקמה של מוקד חדש באחד
ממשרדי הלקוח ולכן לא ייתכן לדרוש תנאי איכות שהוא עד פי 5
מהפעילות הקיימת כיום.

25

מסמכי מכרז
26

 7.5.6נבקש לבטל אמת מידה זאת.
הרי אין משמעות באם מציע מפעיל רכב סיור אחד או עשרה
ומעלה רכבים .מה עוד שדרישת הרכבת היא להפעלה של  5רכבי
סיור ולכן לא ייתכן לדרוש תנאי איכות שהוא פי  5ומעלה

בקשה נדחית.
תשומת הלב כי מדובר באמת מידה המזכה
בניקוד ולא בתנאי הסף.

ספרור
רץ

סע' /נספח

סעיף במכרז

שאלה

מהפעילות הקיימת כיום.
 05.0האם לרשום את שם המציע ע"ג המעטפה החיצונית כך שכל אחד
יידע למי שייכת ההצעה?

מסמכי מכרז
27

מסמכי מכרז

A0

מסמכי מכרז

A0

מסמכי מכרז

A00

28

נבקש לקבל את הנספח מחדש  ,קיימת טעות דפוס במסמכי
המכרז והוא "גלש" לנספח A2
האם נדרש למלא בטבלת "היקף חודשי של עובדי המציע" רק
נתוני שנה אחת רצופה מבין השנים אליהן הצהיר ? מה לגבי
לקוחות נוספים  ,כיצד למלא טבלה עבורם?

29

 .0ככל שיש למציע יותר מלקוח אחד  ,האם עליו להדפיס את אותו
עמוד שוב ושוב?

תשובות  /הבהרות

לא מוטלת חובה לציין את שם המציע על גבי
המעטפה ,אך זה אפשרי.
ראו הנחיה להגשת ההצעה בסע'  00.5למסמכי
המכרז .
אושר .מצ"ב מסמכי מכרז מעודכנים.
נספח  A4הנו המסמך באמצעותו על המציע
להציג עמידתו בתנאי סף מס' . 5.5
כאמור בתנאי הסף ,על המציע להציג לקוח אחד
בלבד העונה לדרישות המפורטות בסעיף.
על המציע למלא את הנתונים עבור שנה רצופה
בטווח השנים 5803-5800
אין צורך.
לטובת המענה לאמת מידה  7.5.0נדרש המציע
להוסיף את פרטיו של לקוח אחד בנספח .A11
הלקוח השני שינוקד במסגרת אמת מידה זו יהיה
הלקוח אשר הוגש מטעם המציע במסגרת המענה
לתנאי סף .5.5

30

נספח תמורה
B1

סע'  50.0.6האם הרכבת משלמת בגין שעות נוספות רגילות ( 055%ו)058%-
במידה והיא דורשת משמרות כאלה ,למשל כגון מוקדן לסופ"ש?

31
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נספח תמורה
B1
נספח תמורה
B1

33

סעיף
האם קיימות משמרות שהינן פחות מ 0-שעות?
 50.0.0האם ניתן לקבל את לוח המשמרות כפי שבוצע בשנת  , 5800כולל
החלוקה לבעלי תפקידים?
סע'  + 50.0.3האם הבחירה לפי איזה תעריף לבעל תפקיד אחמ"ש בכיר הינה
 50.0.7חודשית או שנתית?

תשלום שעות נוספות חל באופן בלעדי על הזוכה
במכרז זה בהתאם להערות והדגשים בסע' 50.0.0
לנספח  B1במסמכי המכרז.
יודגש כי רכבת ישראל לא תשלם לחברה בגין
שעות נוספות של העובדים גם אם העובדים
עבדו שעות נוספות.
תשובה שלילית.
הבחירה באופן התשלום הנה של רכבת ישראל
בלבד.
כמודגש במסמכי המכרז ,יתכן ותפקיד זה לא
יאויש.

ספרור
רץ

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

סע' /נספח

מפרט

סע' 0.0.6
ס"ק א'

נבקש לקבל את רשימת האתרים /המפגשים כולל מיקום ג"ג ע"מ
להעריך את משך ועלות הנסיעות.

מצ"ב רשימה.
ראו נא ברשימה את האתרים הבאים:
63 ,68 ,58 ,08 ,5א 052 ,055 ,מזרח 052 ,מערב,
.76 ,688 ,576 ,508 ,580 ,585 ,050 ,053 ,060

מפרט

סע' 0.3.6

מפרט
מפרט

סע' 0.3.0
סע' 0.0.00
ס"ק א'
סע' 0.0.00
ס"ק ג'

האם העובד המקצועי יכול להיות אחד העובדים הוותיקים של
הספק הנוכחי?
מהי תדירות קורסי ההכשרה והסמכה?
האם הכוונה לתווי קנייה בשווי  ₪ 388בשנה?

חיובי.

מפרט

סע' 5.0.5
ס"ק ג'
סע' 5.0.7
ס"ק א' +
 5.5.3ס"ק א'
 5.6.5 +ס"ק
א'

34
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מפרט
38
39

מפרט

באם נערך יום גיבוש לכלל העובדים  ,מי יבצע את השירות באותו
יום? האם הכוונה לכלל העובדים  ,כולל מנהלים  ,אחמ"ש ,
מוקדנים  ,מנהלי אזור ופרויקט?
באיזה אמצעי שהרכבת מספקת יבוצע תיעוד פרטי הרכב?
 .0סמל חברה-האם נדרשת רקמה או פצ'?
 .5מעיל בטנה וסמל ר"י -האם נדרש שראשי התיבות יהיו
ברקמה או מדבקה?
 .6נעלי עבודה-ישנם מספר רב של סוגים .האם יש פרמטר
מסוים או רק מעל ?₪ 688

כפי שצוין במפרט ,התדירות הנה אחת לשנה.
חיובי.
לכשיתקיים יום גיבוש ,יקוימו במספר מחזורים
על מנת שכולם יוכלו להשתתף.
תיעוד פרטי הרכב יבוצע באמצעות מצלמת
סטילס.
 .0נדרשת רקמה או הדפסה -לבחירת נותן
השרות.
 .5נדרשת רקמה או הדפסה.
 .6נעלי עבודה -לפי המתואר במפרט.

40

מפרט
41

מפרט

סע'  5.0.7מי מספק את מכשירי המירס? מי מספק מכשירי מוטורולה?
ס"ק ג'
סע'  5.0.0האם העובד יכול להגיע באופן עצמאי גם לנקודה ולא רק ע"י
ס"ק א' הסעה של המפעיל?

42

מפרט
43

מפרט
44

מפרט
45
46

מפרט

סע'  5.5.5מהו משך ההדרכה הנדרש בימי עבודה?
ס"ק א'
סע'  5.5.7אילו סוג סוללות נדרש למכשירי הקשר?
ס"ק יט'
אילו סוג סוללות נדרש לפנס ? מצלמה ? מגאפון ?
סע' 5.5.7
ס"ק כ'
האם ניתן לספק דגם טלפון שונה בעל תכונות דומות?
סע'5.0.5

את שני המכשירים מספקת רכבת ישראל.
חיובי.
האחריות להגעת העובדים למקום העבודה היא
של הספק הזוכה בלבד.
משך ההדרכה היא יומיים
כיום נדרש סוג מירס
כל זכיין מביא ציוד חדש שלו.
נדרש  ,smart phoneטלפון סלולארי

ספרור
רץ

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

סע' /נספח

מפרט

סע' 5.6

מפרט

סע'6.0.7

האם קיים כלל ציוד המחשוב והתוכנות הנדרש להפעלת המוקד
בהתאם לסעיפים להלן?
למיטב ידיעתנו כלל רכבי הטנדר הקיימים כיום בשוק הינם בנפח
 5,088סמ"ק ומטה.

באחריות הזכיין לספק את כל הנדרש להפעלת
המוקד.
שינוי בסע'  6.0.7א– 0.לעניין רכבי  0*0ידרש
הזכיין לספק רכבי הטנדר בנפח  5,088סמ"ק.

מפרט
מפרט

סע'6.5.5
סע' 6.6

מפרט

 0.0ס"ק ג' +
ד'  +ה'

מסמכי המכרז

הזמנה,
פסקת מבוא

מהי מטרת הארגז הייעודי?
האם קיימים יומני אירועים כאלה?
האם דו"ח הסיור הוא דף  A4מודפס שבתוכו ממלא הסייר /
המפקח את המידע המבוקש ?
האם דו"חות הדיווח הינם דפי  A4מודפסים שבתוכו המוקדן
ממלא את המידע המבוקש ?
האם קיימים משטחי הבטון באתר או שמא הרכבת מכינה אותם?
מי מציב ומקבע את השירותים באתר? הרי משטחי הבטון
קיימים כבר באתרים כעשור.
שורה  0לאחר המילים " ולתחזק" מבוקש להוסיף "באמצעותו
ו/או באמצעות מי מטעמו" (נותן השירותים שאינו ספק שירותי
כימיים ,מתקשר עם קבלן משנה לצורך אספקת השירותים
הכימיים לרבות שירותי תחזוקה)

על הארגז להכיל את ציוד המפגש.
חיובי

מסמכי המכרז

הזמנה ,סעיף מבוקש להוסיף בסיפא "הודעות כאמור על שינויים בהיקפי
השירותים יעשו בהודעה מראש ובכתב לנותן השירותים שלא
0.0
תפחת מ  00יום מראש"
 A5 6.6 + 5.6נא הבהרתכם ,האם די בנספח
חתום ע"י רו"ח מבקר של המציע או האם המציע נסרש לצרף
לנספח זה עותק פיזי של הדוחות הכספיים כאמור בסע' .5.6

47

48
49

50
51

באם קיים ניתן יהיה לעשות בו שימוש.
במידה ולא קיימים ,באחריות הספק החדש
להביא.
הבקשה מקובלת ובלבד שזהות קבלן המשנה
תאושר מראש על ידי רכבת ישראל.
מובהר ומודגש כי האחריות הכוללת למתן
השירותים היא של הספק הזוכה בלבד.

52
53

מסמכי המכרז

54

מפרט
55

פרק א ,סעיף מבוקש להאריך את משך ההודעה ל 00 -יום לפחות .על הספק
 0.5.5להערך לסיום העסקתו של אותו עובד (אשר אותר וגויס באופן
ייעודי לפרויקט זה) ,לרבות עריכת שימוע ומתן הודעה מוקדמת
על פי דין.

אין שינוי במסמכי המכרז.
כמפורט בסע'  6.6למסמכי המכרז ,המציע יכול
להגיש את נספח , A5המצורף למסמכי המכרז ,
מאומת ע"י רו"ח מבקר או להמציא אישור
מטעם רו"ח להוכחת עמידתו בתנאי הסף והכל
כמפורט בסע'  6.6למסמכי המכרז.
אין צורך להמציא עותק של הדוחות הכספיים.
מקובל

ספרור
רץ

סע' /נספח

מפרט

סעיף במכרז

שאלה

 0.5.0מבוקש להוסיף בסיפא " ותישא בתמורה המלאה על פי הצעת
המחיר של המציע בגין המפקח החדש והמפקח העוזב"
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מפרט
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הסכם
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הסכם
59

הסכם
60

הסכם
61

הסכם
62

הסכם

נספח מס  5מבוקש להוסיף כי פיצוי מוסכם יוטל רק לאחר עריכת שימוע עם
טבלת נציגי הספק בו יתאפשר לספק לטעון טענותיו בטרם הטלת פיצוי
פיצויים כאמור.
מוסכמים
סע'  0.5שורה  – 5מבוקש להחליף את המילים "ולשביעות רצונה המלא
של הרכבת" במילים "בהתאם להתחייבויותיו על פי הוראות
הסכם זה והמכרז על נספחיהם"
סע'  0.5שורה  – 0לאחר המילים "מצהיר כי" מבוקש להוסיף "למיטב
ידיעתו"
סע' 0.00ד מבוקש להוסיף בסיפא " מוסכם על הצדדים כי לצורך אספקת
השירותים הכימיים יהא הספק רשאי להתקשר עם קבלן משנה "
שורה  – 0לאחר המילים "ומין שהוא" מבוקש להוסיף "הנובעים
סע' ו0.00.
מיחסי עובד-מעביד"
סע' ט 0.00.שורה  – 0מבוקש להחליף את המילים "ולפי שיקול דעתה
הבלעדי" במילים "ובנימוק סיבת דרישת ההחלפה"
שורה  – 6לאחר המילים "בעניין זה" מבוקש להוסיף "בכפוף
לזכות עריכת שימוע והודעה מוקדמת"
סע' יא 0.00.תוצאותיו של הסעיף הינן קשות עבור הספק רק בשל היותו
המעסיק של העובד המפר – מבוקש לאפשר לספק לסיים את
העסקתו של אותו עובד על פי דין ו/או לתקן את ההפרה ,ככל
והדבר ניתן ,לשביעות רצון הרכבת.

63

הסכם
64

סע' 7.0

מבוקש להבהיר כי היה ויחול שינוי רגולטורי כלשהו בתקופת
ההתקשרות אשר יש לו השלכה על עלות שכרם של העובדים ,כי
אז תעודכן התמורה המגיעה לספק בהתאם לאחוז השינוי
ומכניסתו לתוקף (לדוג' :העלאת שכר המינימום ,תוספת ימי

תשובות  /הבהרות

אין שינוי במסמכי המכרז ,ככל והרכבת תבקש
מהספק הזוכה להעמיד עובדים לביצוע העבודות
היא תישא בעלות בהתאם להצעת הספק הזוכה
במכרז.
אין שינוי במסמכי המכרז

נדחה ,מובהר כי שביעות הרצון תימדד לפי
עמידת המציע בהתחייבויותיו לפי ההסכם
והמכרז.
התקבל
מאושר .בכפוף לאישור מראש של רכבת ישראל
אין שינוי במסמכי ההזמנה
שורה  -0אין שינוי במסמכי ההזמנה.
שורה  -6אין שינוי במסמכי ההזמנה.
אין שינוי במסמכי ההזמנה ,מובהר כי האכיפה
המשמעתית והדרכת העובדים הינם חלק
מתכולת החוזה .מבלי לפגוע בזכויות המזמינה
לפי מנגנון הקנסות או החוזה או זכותה להביא
ההסכם לסיומו לאור בעיות חוזרות ונשנות או
מכל סיבה אחרת ,מובהר כי לספק תינתן
הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון במקרה שכזה,
בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת
ובהתאם לעניין.
אין שינוי במסמכי המכרז.

ספרור
רץ

65
66

סע' /נספח

סעיף במכרז

הסכם

סע' 2.5

הסכם
הסכם

סע' 08.5
סע' 08.3

הסכם

סע' 08.7

הסכם

00.0

67

68
69

שאלה

חופשה ,ימי בחירות ,הגדלת הפרשות פנסיוניות וכל שינוי דומה
בתנאים הסוציאליים).
שורה  – 0לאחר המילים "הספק מצהיר ,כי" מבוקש להוסיף:
"למיטב ידיעתו"
מבוקש להוסיף בסיפא" :והנובעים מיחסי עובד-מעביד"
שורה  – 5מבוקש למחוק את המילה "לבדו" .לאחר המילה
"אחראי" מבוקש להוסיף "על פי דין".
שורה  – 5מבוקש להחליף את המילים "ו/או תוך כדי או" במילים
"ובלבד כי כל האמור נגרם"
מבוקש להוסיף בסיפא" :אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע
מאחריותה של הרכבת כלפי הספק ועובדי הספק לנזק אשר יגרם
למי מהם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הרכבת ו/או מי
מטעמה" – העבודות יבוצעו בחצרי הרכבת ,במתחמים אשר
מתוחזקים ומנוהלים על ידי הרכבת ,כך לדוג' ,ככל ויקרה נזק
למי מעובדי הספק כתוצאה מתחזוקה לקויה של תשתיות הרכבת
– על הרכבת לשאת באחריות לנזק כאמור.
שורה  – 0לאחר המילים "בית דין" במילים "בפסק דין שביצועו
לא עוכב"
שורה  – 6לאחר המילים "מכל סיבה שהיא" מבוקש להוסיף
"בכפוף לאחריות הרכבת כאמור בהסכם זה" – אנא ראו
התייחסות בנושא בשאלת ההבהרה לעיל.
שורה  – 0לאחר המילים "דרישתה הראשונה" מבוקש להוסיף
"בכתב"
שורה  – 5לאחר המילים "תידרש לשלם" מבוקש להוסיף "על פי
קביעה בפסק דין שביצועו לא עוכב"
שורה  – 3לאחר המילים "ההוצאות המשפטיות" מבוקש להוסיף
"הסבירות"
מבוקש להוסיף בסיפא" :הרכבת תודיע לספק אודות כל תביעה
שתקבל מתובע כלשהו ותאפשר לספק להתגונן מפניה .הרכבת לא
תתפשר בהליך כאמור ללא הסכמת הספק מראש ובכתב ,זאת
כתנאי לשיפוי"
שורה  – 0מבוקש להחליף את המילים "הבלעדית ,המלאה
והבלתי מסויגת" במילים "על פי דין" .מבוקש למחוק את המילה
"כל"

תשובות  /הבהרות

התקבל
אין שינוי במסמכי ההזמנה
אין שינוי במסמכי ההזמנה

אין שינוי במסמכי ההזמנה.
מובהר כי הרכבת תודיע לספק על הגשת תביעה
ו/או דרישה כאמור ותאפשר לו ,ככל הניתן ,להגן
בעצמו ו/או לקחת חלק בהגנה.

אין שינוי במסמכי ההזמנה ראה גם -תשובה
לשאלה מס' .20

ספרור
רץ

סע' /נספח

סעיף במכרז

הסכם

00.5

הסכם

05

הסכם

06.7

הסכם

סע' 06.08

70

71
72
73

06.05
74
75
76

הסכם

סע' – 05.0

הסכם
הסכם

סע' 07.0
סע' – 07.5

הסכם

א00.0.

77

שאלה

מבוקש להוסיף בסיפא" :ובלבד כי נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או
מחדל של הפסק ו/או עובדיו ו/או מנהליו"
שורה  – 0לאחר המילים "בכל מקום בו" מבוקש להוסיף "חלה
אחריות הספק כאמור בסעיף  00.0לעיל"
שורה  – 0לאחר המילים "חויבה הרכבת" מבוקש להוסיף "בפסק
דין שביצועו לא עוכב"
שורה  – 0לאחר המילים "הוצאות משפטיות מבוקש להוסיף
"סבירות ומקובלות"
שורה  – 5לאחר המילה "דרישה" מבוקש להוסיף "בכתב"
שורה  – 3מבוקש למחוק את המילים "ככל הניתן"
מבוקש להוסיף בסיפא " :ותאפשר לספק להתגונן מפניה .הרכבת
לא תתפשר בהליך כאמור ללא הסכמת הספק מראש ובכתב ,זאת
כתנאי לשיפוי"
שורה  5לאחר המילה " לעיל" מבוקש להוסיף " ושבביטוחיו נכלל
סעיף פטור מקביל לטובת הספק"
שורה  – 0לאחר המילה "האחריות" מבוקש להוסיף "על פי דין"
שורה  – 0מבוקש למחוק את המילים "במלואם"
שורה  6מבוקש למחוק א ת המילה " כל "
שורה  5לאחר המילה " ועובדיהם" מבוקש להוסיף " היה והספק
יחשב למעבידם" "/היה ויחשבו לעובדי הספק"
שורה  – 0מבוקש להחליף את המילים "ללא צורך...החילוט ו/או
הקיזוז" במילים" :זאת בכפוף להודעה מראש ובכתב של  7ימים
לספק והספק לא תיקן הפרתו בפרק הזמן האמור"
שורה  – 0מבוקש למחוק את המילה "מיד"
שורה  – 0לאחר המילים "לפני מועד הגביה" מבוקש להוסיף
"ותאפשר לספק לתקן הפרתו בפרק הזמן האמור"
מבוקש להוסיף בסיפא" :ולא תיקן הפרתו בתוך  00יום מקבלת
הודעת הרכבת בכתב"
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הסכם
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 02.6מבוקש להוסיף בסיפא" :מובהר כי בגדר ידיעה לא ייכלל מידע
נספח ג' שהינו נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידי הספק עובר לתחילת
להסכם  5 -התקשרות זו שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או מידע אשר

תשובות  /הבהרות

התקבל
אין שינוי במסמכי המכרז.

ללא שינוי.
ללא שינוי.
ללא שינוי.
התקבל חלקית -המילים "ללא צורך במתן
הודעה מוקדמת" יוחלפו במילים "בהודעה
מוקדמת בכתב ,בת  7ימים לפחות".
אין שינוי במסמכי המכרז
אין שינוי במסמכי המכרז.
מובהר כי המילה "בודק" תוחלף במילה "ספק".
התקבל חלקית .בסיפא לסעיף יתווספו המילים :
"ולא תיקן הפרתו בתוך  00יום מקבלת הודעת
הרכבת בכתב ,או במועד הכתוב בהודעה או
במועד האחר ,המופיע בסעיף המופר בהסכם זה-
המוקדם מבניהם".
התקבל חלקית:
"מובהר כי בגדר ידיעה לא ייכלל מידע שהינו
נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידי הספק עובר

ספרור
רץ

סע' /נספח

הסכם

80

ביטוח

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

גילויו נדרש בצו של רשות מוסמכת ועל פי דין".

לתחילת התקשרות זו שלא עקב הפרת חובת
הסודיות ו/או מידע אשר גילויו נדרש בצו של
רשות מוסמכת ועל פי דין".
אין שינוי במסמכי ההזמנה.

להבנתנו לא מתבצע כל עיבוד מידע של הרכבת במסגרת
נספח יא
השירותים
נא הבהרתכם איזה מידע יועבר לספק החוסה תחת הוראות חוק
הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע ?
סעיף  - 0.0שורה  5מבוקש למחוק " הגבוהים ביותר"
סעיף  – 5.5שורה  0מבוקש למחוק " מלאה" ולכתוב במקומה "
על פי דין"
ובסיפא מבוקש למחוק " והפרה כלשהי ...מכך"
סעיף  08.0מבוקש למחוק – בהסכם ובמכרז הוראות לעניין
ביטוח ואלה תחייבנה.
סעיף – 06
א .שורה  -0נבקש למחוק את המילה" :כל " לפני המילה":
+סעיף 06.0
דין"
ב .שורה  – 0נבקש לרשום לאחר המילים ":לערוך ולקיים"
את המילים  ":באמצעותו ו/או האמצעות מי מטעמו"

א.
ב.
ג.
ד.

ללא שינוי.
ללא שינוי.
ללא שינוי.
הבקשה מתקבלת.

ג .שורה  -6נבקש למחוק את המילה " :לפחות"
ד .שורה  -0נבקש לתקן את מספר הנספח לנספח "י"
81
82
83

הסכם – סע'
ביטוח
הסכם – סע'
ביטוח
הסכם – סע'
ביטוח

סעיף 06.6

א .שורה  -3נבקש לתקן את מספור הסעיף ל 06.0

סעיף  06.5נבקש לרשום בסוף הסעיף את המילים ":בהתאם לנספח ז'
אישור עריכת ביטוחי הספק
 .06נבקש למחוק סעיף זה ,ככל שלא תאושר בקשתנו נבקש:
סעיף 5 .0
 .6א .שורה  -0נבקש לרשום לאחר המילים ":לביטוחי נספק " את
המילים ":בקשר לשירותים נשוא הסכם זה"

84

הבקשה מתקבלת
מקובל חלקית .ראו תיקון בגוף ההסכם.
ללא שינוי.

ספרור
רץ

סע' /נספח

סעיף במכרז

תשובות  /הבהרות

שאלה

 .0שורה  -5נבקש לרשום לאחרים המילים ":משלים לביטוחי" את
המילים ":רכוש"
הסכם – סע'
ביטוח

סעיף – 06
סעיף 06.2

א.

ב.
85

נספח ביטוח

א.

86

נספח ביטוח

סעיף א-
ביטוח
אחריות
מעבידים

נספח ביטוח

סעיף ב-
ביטוח
אחריות כלפי
צדד שלישי

א.

ב.
ג.

87

א.
ב.
ג.

88

ד.

שורה  -5נבקש לרשום במקום המילים ":על הספק
לדאוג ,כי בידי קבלני משנה פוליסות ביטוח ,בהתאם
לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי חוזה זה" את
המילים :על הספק לחייב בכתב את קבלני המשנה לערוך
ביטוחים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם".
שורה  -6נבקש למחוק את המילים ":לחילופין ,לספק
נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח
במסגרת ביטוחי הספק"
פסקה לאחר שורת הנדון – שורה  -5נבקש לרשום לארח
המילים ( ":להלן ":הספק" ) את המילים ":בין היתר"
שורה  -0נבקש לרשום במקום המילים ":על פי דין" :את
המילים ":על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק
האחריות למוצרים פגומים תש"ם",0208-
שורה  -6נבקש לרשום לאחר המילים ":מחלה" את
המילה " :מקצועית"
שורה  -0נבקש לרשום במקום המילה ":וייטען" את
המילים ":ויקבע"
שורה  -0נבקש למחוק את המילה ":כל" לפני המילה":
פגיעה"
שורה  -2נבקש לרשום במקום המילים" ₪ 5,588,888 ":
את המילים" ₪ 0,888,888 ":
שורה  – 08נבקש לרשום במקום המילים ":מורחב
לכלול" את המילים ":מורחב לשפות"
שורה  -08נבקש לרשום לאחר המילים ":את הרכבת"

א .מקובל
ב .ללא שינוי.

מקובל
א .מקובל.
ב .מקובל
ג .ללא שינוי.

לא מקובל

ספרור
רץ

סע' /נספח

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז

שאלה

 סעיף ג-ביטוח
אחריות
מקצועית

א .שורה  -6נבקש לרשום במקום המילים " :או של כל מי
הבאים מטעם הספק" את המילים ":או בגין כל מי
הבאים מטעם הספק"
ב .שורה  -0נבקש למחוק את המילים ":במישרין ו/או
עקיפין"
ג .שורה  -0נבקש לעדכן את גבלות אחריות לסך של
₪ 3,888,888
ד .שורה  -3נבקש לרשום לאחר המילים ":אבדן מסמכים"
את המילים ":עד  58%מגבלות האחריות "
ה .שורה  -7נבקש לרשום במקום המילים " ":הפרה של
חוק הגנת הפרטיות בתום לב" את המילים ":פגיעה
בפרטיות"
ו .שורה  – 08נבקש לרשום במקום המילים ":של מי
הבאים " את המילים ":בגין מי הבאים מטעם הספק"
ז .שורה  -00נבקש לרשום במקום המילים 05 ":חודשים"
את המילים 3 ":חודשים"
א .סעיף  -3נבקש לרשום במקום המילים  " :ולא יצומצמו"
את המילים ":ולא ישונו לרעה"
ב .סעיף  -7נבקש להוסיף את המילה "מגדל" לפני המילה":
ביט"
ג .נבקש להוסיף לאחר סעיף  -0את המלל  ":בכפוף לתנאי
הפוליסות המקוריות והחריגים עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה"
נבקש להוסיף את חותמת המבטח באישור עם המילים " :למען
הסר ספק ,גבולות האחריות המפורטים באישור ביטוח זה
כלולים בגבלות האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות

את המילים ":בגין מעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים
מטעמו"
נספח ביטוח

89

נספח ביטוח

90

נספח ביטוח
91

סעיף כללי

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מקובל
ללא שינוי.
ללא שינוי.
מקובל חלקית.
ללא שינוי.
מקובל.
מקובל.

א .לא מקובל .יחד עם זאת התיקון האמור
יתקבל במסגרת האישור החתום
ב .לא מקובל .יחד עם זאת התיקון האמור
יתקבל במסגרת האישור החתום.
ג .מקובל

לא מקובל .יחד עם זאת התיקון האמור יתקבל
במסגרת האישור החתום

ספרור
רץ

סע' /נספח

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

מפרט טכני

0.0.6

הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף להם".
מפגשים  -כמה מפגשים קיימים בפועל כיום ?

בפועל פועלים כיום  07מפגשים

מפרט טכני

 , 5.0.7ס"ק
ב' 5

מבנה תצפית – על פי סעיף זה לטעמנו נדרש סיור מקדים
לפני הגשת המכרז ע"מ לדעת את עלות התיקונים הנדרשת

מצורף להודעה זו רשימת המפגשים המציעים
יכולים לסייר באתרים עצמאית כפי שהוסבר גם
במפגש המציעים

מסמכי מכרז

7.5.6

מסמכי מכרז

 +נספח
A12
05.00

הפעלת מערך רכבי שטח -האם הכוונה ברכבי שטח לכלי רכב
המיועדים לנסוע בדרכים לא סלולות  0על  , 0בעלי הנעה
כפולה עם הילוך כוח ?

נדרש רכב  0X0בעל יכולת נסיעה בשטח ובדרכים
לא סלולות.

מסמכים להגשה -האם צריך לצרף את נספח הבטיחות
במעמד הגשת המכרז ?

לא נדרש להגיש נספח בטיחות ,המפרט וההסכם
בעת הגשת ההצעה.

92

93

94
95

מסמכי מכרז
96

הסכם

97

סע' ( 2.2ב) נא להרחיב ולהבהיר מה זה היקף חודשי ממוצע של 05
ראה נספח  A4מעודכן.
על המציע לציין את כמות העובדים בכל חודש
עובדים
ובלבד שבמונחים שנתיים יש לו ממוצע חודשי
של  58עובדים בחודש.
 נבקש להוסיף סעיף בנוסח להלן" :על אף האמור בכל מקום אין שינוי במסמכי ההזמנה .ראה גם תשובה .72
סודיות
נספח A8
אחר יובהר ,כי אחריות הספק לשמירה על סודיות היא
ונספח ג'
בהתאם לדין".
להסכם
 כמו כן נבקש להוסיף סעיף נוסף להלן" :התחייבות לא תחול
על )0( :מידע שביום חתימת הסכם זה הינו חלק מנחלת
הכלל ,או שהפך להיות חלק מנחלת הכלל לאחר חתימת
הסכם זה או מידע שהיה ידוע לספק לפני חתימת הסכם זה,
או שהגיע לידי הספק מגורם שלישי כלשהו; או ( )5מידע
אשר נדרש ,אם וככל שנדרש ,לגלותו על פי החלטה שיפוטית
או על פי הוראתה המחייבת של רשות מוסמכת".


סעיף  0.05להסכם :לאחר המילים" :לפני תחילתה או"
נבקש להוסיף את המילים" :עד שנתיים".



סעיף  00לנספח ג' :לאחר המילים" :גם לאחר" נבקש

ספרור
רץ

סע' /נספח

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

להוסיף" :שנתיים מ".
הסכם

אחריות

הסכם

שיפוי



סעיף  00.0להסכם :נבקש להחליף את המילים" :הבלעדית ,סעיף  00.0אין שינוי במסמכי ההזמנה.
המלאה והבלתי מסויגת" במילים :על פי דין".
סעיף  05אין שינוי במסמכי ההזמנה.



סעיף  05להסכם :נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את סעיף  -00.6נדחה חלקית .יתווסף סעיף 00.6
המילים" :במקרה שתקום חבות כספית של הספק ,לא יעלה לפיו" :הסעיפים האמורים לעיל לא יחולו
גובה התשלום על סכום הפיצוי שישולם על ידי חברת במקרה של נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות מוכחת
הביטוח במסגרת הביטוחים בהתאם לסעיף  06בהסכם זה ".ו/או מחבלה ו/או בזדון של הרכבת או עובדיה".
הגבלת אחריות זו מתבקשת נוכח אופי הפעילות והסיכון
הטמון בה ,לעומת הרווחיות שלה .יש להדגיש כי כאשר לא
קיימת תנייה של הגבלת אחריות ,הדבר מפלה באופן
משמעותי בין חברות עם גב כלכלי איתן ומשמעותי לבין
חברות שאין להם בסיס כלכלי איתן .כך לגבי אותה חברה
שאין לה בסיס כלכלי איתן ,הרי שממילא לא ניתן יהיה
להיפרע ממנה יותר מגבולות הביטוח הנדרשים .לכן,
בהתייחס לחברות כאלה ,באופן מעשי ,גבול הביטוח הוא
גבול האחריות .לעומת זאת ,לחברות עם בסיס כלכלי איתן
לא זה מצב הדברים ,והסיכון שלהם גדול הרבה יותר.



98

99

נבקש להוסיף את סעיף  00.6להלן" :למען הסר ספק מובהר
כי הספק לא יישא באחריות לאובדן ,הפסד או נזקים ,אשר
עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון או מטיפול לא
נכון ,אשר בוצע על ידי הרכבת או מי מטעמה בניגוד
להנחיותיו המפורשות של הספק".

סעיף  06.0להסכם :נבקש להוסיף לאחר המילים" :ושכר טרחת
עו"ד" את המילה" :סבירים".
כמו כן נבקש להחליף את המילים " :מיד לאחר שהרכבת תגיש לו
דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור" במילים" :בכפוף

אין שינוי במסמכי ההזמנה.

ספרור
רץ

סע' /נספח

סעיף במכרז

שאלה

הסכם

דוחות
ביקורת
העברת
זכויות

לפסק
דין שלא עוכב ביצועו".
אין שינוי במסמכי ההזמנה.
סעיף טו להסכם :נבקש להחליף את המילים" :חצי שנה"
במילים" :תשעה חודשים".
 סעיף  00.0להסכם :נבקש להוסיף את המילים" :מלבד אין שינוי במסמכי ההזמנה.
חברות מקבוצת ."G1

הסכם

קיזוז

הסכם

חוק
השומרים

הסכם

חברה
ציבורית

100

הסכם


101

102

103

104

תשובות  /הבהרות

סעיף  00.6להסכם :נבקש להוסיף את המילים" :ובלבד
שזכויות הספק ע"פ ההסכם לא תפגענה".

סעיף  05.0להסכם :נבקש למחוק את המילים" :ללא צורך במתן
הודעה מוקדמת בגין ביצוע הניכוי ,החילוט ו/או הקיזוז"
ולהוסיף את
המילים:
"ובלבד שהספק לא תיקן את ההפרה תוך ( 7שבעה) ימים מיום
שניתנה לו דרישה על כך בכתב מאת הרכבת".
נבקש להוסיף בהסכם שיחתם את הנוסח להלן:
"מוסכם כי חוק השומרים ,התשכ"ז 0237-לא יחול על
ההתקשרות
מכח הסכם זה".
נבקש כי יתווסף סעיף להסכם בנוסח להלן" :ידוע לרכבת
שהספק הוא חברה נסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית
כהגדרתה בחוק החברות ,התשנ"ט ,0222-וכל מידע אשר נמסר
לה בקשר עם הספק (בין בכתב ובין בעל פה) ,אשר לא פורסם
במערכת המגנ"א ,עשוי להיות מידע פנים אשר אסור לה להעביר
לאף אדם או יישות ,וכן אסור לה לעשות פעולות בניירות הערך
של הקבלן ,כל עוד מידע כאמור מצוי בידו וטרם פורסם לציבור
במערכת המגנ"א .שימוש במידע כאמור על ידי המזמין טרם
פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק
ניירות ערך ,התשכ"ח".0230-

ראה תשובה לשאלה מס' 75

אין שינוי במסמכי ההזמנה.
מובהר כי הדין החל על השירותים הינו הדין
הרלוונטי לסוג העבודה.
מובהר כי הרכבת הינה חברה ממשלתית ומשכך
כפופה היא לרגולציה ,להצגת דו"חות וכיו"ב.
מובהר כי היה והקבלן הינו חברה ציבורית
הנסחרת בבורסה ,והגיש בקשה מנומקת בכתב
לרכבת שלא לפרסם מידע מסוים לגורמים
מסוימים שאינם גורמים רלוונטיים ברכבת ו/או
להם הרכבת חייבת בדיווח ,הרכבת לא תפרסם
מידע זה ,אלא אם החליטה וועדת המכרזים של
הרכבת לפרסם המידע ,מנימוקים שירשמו
ובלבד שלא יהיה בכך משום הפרת חוק.

ספרור
רץ

סע' /נספח

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

הסכם  -ביטוח

סעיף 06.0

שורה  - 5נבקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריות הספק
קיימת"

ללא שינוי

הסכם  -ביטוח

סעיף 06.5
 שורה  - 5לאחר המילים "כלי רכב" נבקש שיתווספו המילים ללא שינוי
"בבעלות הספק" -נבקש כי המחיקה תתבצע פעמיים.
 שורה  - 6לאחר המילים "לכלי הרכב" נבקש שיתווספו
המילים "בבעלות הספק".
 שורה  - 6לאחר המילים "לביצוע השירותים" נבקש למחוק
את המילים "ואינו מהווה חלק מהם" ולהחליפם במילים
"ומובא על ידי הספק".
סעיף 06.6
א .ללא שינוי.
 פסקה  - 5נבקש למחוק את המילה "מיד".
ב .ללא שינוי.
 פסקה  - 5לאחר המילים "תקופת הביטוח" נבקש שיתווספו
ג .ללא שינוי.
המילים "ולדרישת הרכבת".
ד .מקובל.
 נבקש לתקן את ההפניה מ 05.0ל.06.0-
 בסוף הסעיף יתווספו המילים" :על אף האמור בסעיף זה
לעיל ,מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף
(ולהסתפק בביטוח צד שלישי רכוש) ,ביטוח לציוד וביטוח
ציוד מכני הנדסי ,בכפוף לפטור המפורט בסעיף  06.7להלן".
סעיף 06.5
מקובל
שורה  - 6נבקש למחוק את המילה "חוזה" ולהחליפה במילה "סעיף"
סעיף 06.7
ללא שינוי
שורה - 0נבקש למחוק את המילים "ו/או כל הבאים מטעמם של
הגורמים הנזכרים לעיל" ולהחליפם במילים "ו/או מי מהבאים
מטעמם.

הסכם  -ביטוח

סעיף 06.0
שורה  - 0לאחר המילים "לביטוחי הספק" נבקש למחוק את המילה
"על הספק" ולהחליפם במילים "הספק רשאי".
סעיף 06.2
שורה  - 6נבקש למחוק את המילים "בהתאם לתנאים ולסכומים
הנדרשים על פי חוזה זה" ולהחליפם במילים "בהתאם לאופי והיקף
ההתקשרות עימם".
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הסכם  -ביטוח
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הסכם  -ביטוח
הסכם  -ביטוח
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הסכם  -ביטוח
111

ללא שינוי
מקובל

ספרור
רץ

סע' /נספח

סעיף במכרז

שאלה

הסכם  -ביטוח

סעיף 06.00



שורה  - 5נבקש למחוק את המילים "ו/או לפצות" .



שורה  - 6נבקש למחוק את המילים "חוזה זה ו/או על פי"

הסכם -אישור
עריכת ביטוח
(נספח ביטוח)

חבות
מעבידים

הסכם -אישור
עריכת ביטוח
(נספח ביטוח)

אחריות צד
שלישי

הסכם -אישור
עריכת ביטוח
(נספח ביטוח)

אחריות
מקצועית
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ללא שינוי
א.
ב.
ג.
ד.

מקובל.
ללא שינוי.
מקובל.
ללא שינוי.



פסקה  - 0שורה  - 0לאחר המילים "על פי דין" נבקש ללא שינוי
שיתווספו המילים "מדיני מדינת ישראל".
פסקה  - 0שורה - 0נבקש למחוק את המילה "כל".



פסקה  - 0שורה  - 0נבקש למחוק את המילה "אובדן".




פסקה  - 0שורה - 6נבקש למחוק את המילה "כל".
פסקה  - 6נבקש להחליף את גבול האחריות
ל "."₪ 0,888,888
פסקה  - 0נבקש למחוק את המילה "לכלול" ולהחליפה
במילה "לשפות".
פסקה  - 0לאחר המילים "הרכבת בקשר" נבקש למחוק את
המילים "עם השירותים" ולהחליפם במילים "לאחריות
המוטלת על הרכבת בשל מעשה ו/או מחדל של הספק".





114

115

שורה  - 0נבקש למחוק את המילים "על פי דין" ולהחליפם
במילים "על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק
האחריות למוצרים פגומים".
שורה  - 5נבקש למחוק את המילים "ואת מי מהבאים מטעם
הרכבת".
שורה  - 5נבקש למחוק את המילה "וייטען" ולחליפה במילה
"ויקבע".
שורה  - 3נבקש למחוק את המילים "מי מהם" ולהחליפם
במילה "היא".

תשובות  /הבהרות




פסקה  -0נבקש למחוק את המילים "או של כל מי מהבאים
מטעם הספק".
פסקה  - 6נבקש למחוק את המילים "או של הבאים מטעם
הספק" ולהחליפם במילים "או עובדי הספק".

א.
ב.
ג.
ד.

ללא שינוי.
ללא שינוי.
מקובל
מקובל חלקי .ראו תיקון בגוף האישור.

ספרור
רץ

סע' /נספח

סעיף במכרז

הסכם -אישור
עריכת ביטוח
(נספח ביטוח)

כללי

שאלה



פסקה  - 6יש למחוק את המילים " 05חודשים" ולהחליפה
במילים " 3חודשים".
בסיפא של פסקה " - 6ובמידה והביטול או השינוי בתנאי
הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של הספק".



בסיפא לסעיף  - 0נבקש להוסיף את המילים "אולם אין
בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות
המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  0200 -ובכפוף
למפורט באישור זה"
סעיף  - 5לאחר המילה "דלעיל" נבקש להוסיף את המילים
"(למעט ביטוח אחריות מקצועית).
סעיף  - 3לאחר המילה "יצומצמו" נבקש שתתווסף המילה
"לרעה".
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הסכם -נספח
ביטוח

א.
ב.
ג.
ד.

מקובל חלקית.
ללא שינוי.
ללא שינוי .יחד עם זאת התיקון האמור
יתקבל במסגרת האישור החתום.
ללא שינוי .יחד עם זאת התיקון האמור
יתקבל במסגרת האישור החתום.

 סעיף  - 7לאחר המילה "הידוע" נבקש שיתווספו המילים
"הראל ביט ."5808
נבקש להוסיף את החותמות הבאות:
לא מקובל .יחד עם זאת החותמת השמאלית
"גבולות האחריות /סכומי הביטוח המצוינים באישור ביטוח זה .תתקבל במסגרת האישור החתום
יחולו על כל העבודות/הפעילויות (באופן כולל) של כלל
המבוטחים בפוליסה הנ"ל (ביחד) ,לרבות העבודה נשוא אישור
זה .אישור ניתן בכפוף ליתר תנאי וחריגי הפוליסה המקורית .עד
כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה".
וחותמת זו-
"אישור ביטוח זה חל לתקופת הביטוח הנקובה באישור בלבד.
ובתום התקופה הנקובה באישור –האישור לקבות כל תנאים
יהיה בטל אף אם תוארך ו/או תחודש תקופת הביטוח של
הפוליסה .הארכת תקופת האישור ותנאיו מחייבת אישור חדש
בכתב מחברת הביטוח".
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תשובות  /הבהרות

ספרור
רץ

סע' /נספח

הסכם

שאלה

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז

סע' 7.0

בסייפא של סעיף זה נאמר :
" ...והספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהרכבת העלאות או
שינויים בתמורה ,בהתאם לתנאי הסכם זה ,בין מחמת עלויות
שכר עבודה ,שינויים בשער החליפין של המטבע ,הטלתם או
העלאתם של מיסים  ,היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין
ווג בין ישירים ובין עקיפים".
סעיף זה אינו סביר  ,לאור המדובר בשינויי שכר רגולטוריים אשר
הספק אינו יכול להעריך את עלותם במועד הצעת המחיר .
לפיכך נבקשכם לתקן סעיף זה  ,כך שהספק ישופה בגין כל שינוי
בשכר המינימום המשקי\ענפי במידה והשכר החדש גבוה מהשכר
המינימלי המוכתב במכרז זה  ,או שינוי ברכיבי הסוציאליים
,והכל בכפוף לשינויים רגולטוריים או בהסכמים קיבוציים וצווי
הרחבה.

ראה תשובה .30

עמוד  0פסקה
ראשונה

"בנוסף יידרש מנותן השירותים לספק ,להתקין ולתחזק שירותים
כימיים לשימוש התצפיתנים המאיישים את המפגשים ,והכל
בהתאם לפירוט שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה "
נכון להיום כפי שהובהר במפגש המציעים קיימים ומותקנים
שירותים כימיים במפגשים להם נדרש להציע הצעת מחיר .
כדי שלא לחשב הערכת עלות ייתר בהצעת המחיר  ,כיוון שנכון
להיום השירותים הכימיים קיימים  ,נבקש לדעת :
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מסמכי מכרז
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השרותים הינם של הספק הנוכחי המציעים
מזומנים לסייר באתרים.
בכל מקרה דרישת הרכבת היא לקבל שירותים
כימיים תקינים בכל מפגש בו נדרש תא שירותים.

ספרור
רץ

סע' /נספח

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

כמה שירותים כימיים קיימים ניזוקו עד כדי צורך לבנייתם
מחדש .
מפרט

סע' 0.3.0

חפיפות -מפקח מפגש ,סיירים ,מוקדנים
חפיפות מוקדנים בסעיף  0.3.0נדרשת חפיפה במשך חודשיים
מיום כניסתו של העובד לתפקיד.
בסעיף  5.6.5ב' ב נדרשת חפיפה של שבועיים בלבד במוקד
הבטיחות

טעות סופר -סע'  5.6.5ישונה לחודשיים.

מפרט

סע'  5.0.7ב

האם נדרש מהמציעים לספק ציוד חדש ?

המציעים נדרשים לספק ציוד חדש.
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