אגף רכש והתקשרויות
 83יוני 8862

הנדון  :הודעה מס'  1למציעים
מכרז פומבי מס'  – 11811למתן שירותי תחזוקת משאבות ביוב ,ניקוז ולחץ
.1

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

.2

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.

.3
המסמך
אליו
מתייחסת
השאלה
מסמכי
המכרז

עמוד
וסעיף

שאלה

תשובת הרכבת

ס' ,3.8
עמ' 8

כמות המשאבות
האם
המצטברת הינה לחודש? כפי
שמתקיים כיום.

.8

מסמכי
המכרז

ס' ,3.3
עמ' 8

יש לתקן את סכום הערבות
במלל שנכתב בטעות ₪ 388,888
במקום 78,888

.3

מסמכי
המכרז
מסמכי
המכרז

ס' ,4.4
עמ' 3
ס' ,68.3
עמ' 5

הסעיף הנ"ל מפנה אותנו לסעיף
 3.7שאינו קיים
יש להכניס את המעטפה פנימית
רק את ההצעה הכספית האם
מכניסים את נספח  A1.1ואת
 A1.2ביחד?

.7

מסמכי
המכרז

ס' ,68.8
עמ' 5

מציין לרשום על גבי המעטפה
הפנימית אך ורק " מעטפה
פנימית– מכרז  66047תיבה מס'
 .7לעומת זאת ,בסעיף 68.3
נדרש לציין על גבי המעטפה את
שם המציע וכתובתו .מה בדיוק
נדרש לרשום על גבי המעטפה
הפנימית? אם לא נדרש לכתוב

כמות המשאבות מתייחסת
לכמות מצטברת בחוזה עם
לקוח אחד לתקופה של
שנתיים רצופות לפחות.
טעות סופר .ערבות ההצעה
הינה על סך ₪ 78,888
שקלים
אלף
(חמישים
חדשים).
ערבות ההצעה תהא על-פי
הנוסח המחייב המצ"ב
כנספח  A5למסמכי המכרז.
טעות סופר .ההפניה בסעיף
 4.4היא לסעיף .3.4
אם המציע מגיש הצעה לשני
האזורים – דרום וצפון ,ניתן
להגיש את שני נספחי
התמורה A1.1 ,וA1.2 -
במעטפה פנימית אחת.
לתשומת לב המציעים כי יש
לסמן בנפסח  Aאת האזורים
אליהם המציע מגיש הצעה.
מעטפה פנימית אליה יש
להכניס רק את טופס ההצעה
הכספית :A1
על גבי על המציע להדביק על
גבי מעטפה ריקה נוספת ,דף
עליו מודפס "מעטפה פנימית
 מכרז מס'  - 66047תיבהמס'  – "7הדף מצורף כקובץ

.6

.4
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את שם וכתובת המציע על
למה
הפנימית,
המעטפה
כוונתכם בסעיף זה ,היכן יש
לרשום זאת

המפורסם בדף המכרז באתר
האינטרנט של הרכבת.
על גבי המעטפה הפנימית יש
לציין את שם המציע
וכתובתו.
מעטפה חיצונית:
על גבי על המציע להדביק על
גבי מעטפה ריקה ,דף עליו
מודפס " -מעטפה חיצונית -
מכרז מס'  - 66047תיבה מס'
 – "7הדף מצורף כקובץ
המפורסם בדף המכרז באתר
האינטרנט של הרכבת.
על גבי המעטפה הפנימית יש
לציין את שם המציע
וכתובתו.
ראו סעיף  8.7במסמכי
המכרז:
מציע המעוניין להגיש הצעה
לשני האזורים יגיש הצעה
שלמה ונפרדת לכל אזור.
כאמור ,מציע רשאי להגיש
הצעה לאזור אחד או לשני
האזורים ,בנפרד ,ואולם בכל
מקרה לא תבחר הרכבת
במציע אחד לשני האזורים

האם תתקיים פתיחת מעטפות
בנוכחות המציעים? אם כן ,מתי?
תקופת ההתקשרות הראשונה
מוגדרת בחוזה ל 68 -חודשים.
דבר זה מהווה סתירה להגדרה
לתקופה הראשונה בעמוד 6
במסכי המכרז שם מוגדרת
התקופה כבת  84חודשים .מה
מהם נכון

לא תתקיים פתיחת מעטפות
בנוכחות המציעים.
ההתקשרות
תקופת
הראשונה הינה  84חודשים
בהתאם למצוין בסעיף 6.6
למסמכי המכרז.
החוזה יתוקן במועד החתימה
עם המציע הזוכה.

.1

מסמכי
המכרז

ס' 68.4
ו,68.7 -
עמ' 0

סעיף זה דורש לציין את שם
המציע על גבי המעטפה .להבנתו
היות והוא בא לאחר סעיף 68.4
המדבר על המעטפה החיצונית,
משתמש שיש לציין זאת על גבי
המעטפה החיצונית .הנושא שוב
סותר את סעיף  .68.6שוב דרושה
הבהרה מה בדיוק נדרש להיות
כתוב על המעטפה החיצונית ומה
על הפנימית.

.5

מסמכי
המכרז

ס'
,64.86
עמ' 66

אנא חדדו את הסעיף הנ"ל למה
כוונתכם? האם אוכל להציע גם
עבור הצפון וגם עבור הדרום

.0

כללי

.2

חוזה

ס' ,3.6
עמ' 3

.1

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

.1

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

בברכה,
ריטה זחודין
רכזת רכש והתקשרויות
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