אגף רכש והתקשרויות
 11יולי 9112

הנדון  :הודעה מס'  1למציעים
מכרז פומבי מס'  – 11111לאספקה ,התקנה ותחזוקה של שערים מסתובבים ,שערי
חירום ואביזרים נלווים בתחנות ובמתחמי רכבת ישראל
.1

להלן סיכום מפגש מציעים חובה שהתקיים ביום  11.10.12בחדר ישיבות בקומה  ,1בבניין הנהלת
הרכבת בלוד.

.9

המציעים הבאים השתתפו במפגש:

.2

.4

9.1

ב.ג .אילנית שערים.

9.9

קל רם יעקובוביץ.

9.2

שערים (אב-שער).

השתתפו מטעם הרכבת:
2.1

יהודה שקד – מנהל אגף בטחון.

2.9

ריטה זחודין – רכזת רכש והתקשרויות.

2.2

משה ליבוביץ ,חברת י .גורדון מהנדסים יועצים בע''מ – יועץ.

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
4.1

תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הינה בת  19חודשים (להלן" :התקופה
הראשונה") .הרכבת תהא רשאית להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות בנות 19
חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל –  48חודשים מתום תקופת ההתקשרות
הראשונה (להלן יקראו יחד" :תקופות האופציה").

4.9

מהות ההתקשרות במכרז ,כוונת הרכבת לבחור במציע זוכה אחד במכרז שבנדון ואופן
מילוי טופס ההצעה הכספית ,בן בנספח  A1המכרז והן בקובץ האקסל שיש להגיש גם עותק
מודפס במעטפה סגורה וגם לצרף עותק דיגיטלי.

4.2

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

4.4

מנהל אגף הביטחון הסביר שמדובר במכרז אשר נותן שירותים למספר אגפים של הרכבת,
בינהם אגף בטחון ,אגף הסדרי תנועה ואגף לוגיסטיקה ,כאשר מדובר על חוזה כלל ארצי,
מנהריה בצפון ועד לצין וצפע בדרום.

4.4

מנהל אגף בטחון הסביר שמכרז מורכב משני חלקים:
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-

התקנה של מתקנים שערים ו/או קרוסלות חדשים ,במתחמים או בתחנות חדשות ,או
בהחלפת ציוד קיים בציוד חדש.

-

תחזוקת שבר לכלל הציוד הקיים שמותקן באתרי הרכבת אשר לא נמצא בתקופת
האחריות.

בברכה,
ריטה זחודין
רכזת רכש והתקשרויות
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