טל':
פקס:

80-3566776
80-3566758
36.83.5832

לכבוד
משתתפי המכרז
שלום רב,

הנדון  :מכרז מס'  – 44911לקבלת שרותי יעוץ ניהול סיכונים ברכבת ישראל
(הודעה מס' )4

 .3לתשומת לבכם ,הודעה זו על נספחיה ממוספרת כ"הודעה מס'  3למשתתפים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה וכנספח להסכם שיחתם עם המציע
הזוכה.
 .5תשומת הלב כי הועלה קובץ מעודכן של מסמכי המכרז .
 .6מובהר כי נוסח מעודכן של ההסכם ,בו יוטמעו השינויים כמפורט בתשובות לשאלות ההבהרה שלהלן ,ישלח לזוכה במכרז.
 .4יתר פרטי המכרז והחומר אשר הועבר אליכם נשארו ללא שינוי.
 .5הודעה זו ,בתוספת הנספחים לה ,יש להגיש חתום ע"י המציע יחד עם מסמכי ההצעה.
 .3בנוסף ,מועד הגשת ההצעות במכרז ידחה ליום ב'  01....0.42החל מהשעה  0:88ועד לשעה  .36:88ההצעות תוגשנה בתיבה מס'  ,5הנמצאת בבניין
הנהלת הרכבת ברח' יוספטל  ,3לוד.
 .7תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.
בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
ענף רכש והתקשרויות

מכרז מס'  - 44211לקבלת שרותי יעוץ ניהול סיכונים ברכבת ישראל
ספרור
רץ

סעיף במכרז

סע'/נספח

.4

כללי

מסמכי מכרז

.0

5.4.6

מסמכי מכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות

נספח התמורה חתוך וצמוד לנספח הבא אחריו.

נפלה טעות בעריכה .ראה קובץ מעודכן
אשר הועלה לאתר.

האם ניתן להציע עובד המועסק באופן שוטף אך במתכונת פרילנסר

אושר -ראו ניסוח חדש לתנאי הסף.
על העובד המוצע לתפקיד ,לענות לתנאי
הסף כאשר מובהר ומודגש כי לא תאושר
הצעת עובד במתכונת פרילנסר לאחר
הזכיה במכרז.
לעניין עמידה בתנאי הסף ,יכול להגיש
מציע בעל ניסיון באחד התחומים אשר

.3

 5.5ולגבי
המכרז כולו

מסמכי מכרז

מבקשים להבהיר מה סוג הסיכונים אשר בתכולת העבודה .האם סיכונים
תפעוליים בלבד או סוג נוסף/אחר של סיכונים?

.1

5.4.6

מסמכי מכרז

מבוקש על ידיכם שאיש הצוות יועסק בחברה בעת הגשת ההצעה ,אנו
מבקשים לתקן כי זמינותו תהיה תוך שבוע ימים מיום הודעת הזכיה.

נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.

.5

5.3

מבוקש להבהיר כי סכום סופי וקבוע זה יתואם עם היועץ.

נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.
מובהר כי במקרה בו הרכבת תבצע הערכת
השעות לביצוע המטלה ותקבע מחיר סופי
(מבוסס שעות) בגין ביצועה החלטת הרכבת
תהא ההחלטה הקובעת .במקרה בו לדעת

צוינו בתנאי הסף ,כמפורט בתנאי הסף.
עם זאת ,תכולת העבודה השוטפת כוללת
את כלל התחומים המפורטים בחוזר
רשות החברות הממשלתיות.

הסכם

ספרור
רץ

סעיף במכרז

סע'/נספח

שאלה

תשובות  /הבהרות
הספק הרכבת טעתה בהערכת השעות
לביצוע -הספק יוכל להביא העניין לעיון
הרכבת אשר תקבל החלטה בעניין ואולם
החלטה בעניין תהא סופית ותחייב את
הספק.

איש הצוות וראש הצוות מטעם המציע
לא ידרשו לזמינות מעבר לשעות עבודה

..

 5.7ו3-ז

הסכם

מבוקש להבהיר כי הזמינות הקבועה בסעיף זה הינה בימים א'-ה' ואינה
כוללת שבתות ,חגים ,ימי שבתון וכיו"ב.

.7

4.0

הסכם

מבוקש להבהיר אילו דיווחים רלוונטיים היועץ יידרש למסור ולהגביל את
מס' הדיווחים.

מובהר כי מדובר בדיווח שעות ביצוע ,חתכי
סוגי השעות שבוצעו וכיו"ב .הדיווחים
יועברו לרכבת לפי דרישת הרכבת.

.8

4.36

הסכם

מבוקש להבהיר כי הרכבת לא תתנגד לזהות קבלני המשנה מטעם היועץ
אלא מטעמים סבירים ומנומקים.

נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.
מובהר כי ממילא הייעוץ יינתן ע"י המציע
בעצמו ולא באמצעות קבלני משנה מטעמו.

.2

.5.4ב

הסכם

מבוקש להבהיר כי האמור אינו חל על עזיבה יזומה של מי מעובדי היועץ.
כמו כן ,מבוקש להבהיר כי הימנעות הרכבת ממתן אישורים לפי סעיף זה
תהא מטעמים סבירים ומנומקים.

מובהר כי בעת עזיבה יזומה של איש צוות
אצל היועץ יחולו הכללים האמורים בסעיף
 5.4ז'.

.4.

7.3

הסכם

.44

7.7

הסכם

מבוקש להבהיר שההכרעה במקרה או כזה תועבר לרו"ח בלתי תלוי .כמו
כן ,מבוקש להבהיר שהבדיקה תיעשה בתוך זמן סביר על מנת שלא לעכב
תשלומים המגיעים ליועץ.
מבוקש להבהיר שמדובר במיסים או היטלים או תשלומי חובה החלים על
נותני שירותים ולא על מזמיני שירותים.

נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.

40

7.38

הסכם

מבוקש להבהיר שהתמורה אשר תשולם ליועץ בגין המטלות הנוספות
תסוכם בין הצדדים מראש ובכתב ולאחר שהרכבת קיבלה את אישור
הגורמים המוסמכים.

רגילות כדוגמת חגים ,שבתות ,ימי
שבתון.

מובהר כי מדובר במיסים או היטלים או
תשלומי חובה החלים על נותני שירותים
ולא על היטלים או תשלומי חובה החלים
על רכבת ישראל.
נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.

ספרור
רץ

סעיף במכרז

תשובות  /הבהרות

סע'/נספח

שאלה

43

38.3038.5

הסכם

מבוקש להבהיר שאחריות היועץ על פי הסכם זה או הדין לא תעלה על
התמורה אשר שולמה לו בפועל בגין השירותים אשר ניתנו על ידו עד למועד
קבלת דרישת הרכבת.
כמו כן ,מבוקש להבהיר שאחריות היועץ הינה לנזקים ישירים בלבד.

נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.

41

38.6

הסכם

מבוקש להבהיר שאחריות היועץ הינה לנזקים ישירים בלבד

נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.

45

38.5

הסכם

4.

33

הסכם

47

36.5

הסכם

מבוקש להבהיר שהרכבת לא תגיע לפשרה עם צד שלישי כלשהו מבלי
שקיבלה את הסכמת היועץ לפשרה מראש ובכתב.
יתווסף סעיף חדש –  33.5ובו יירשם" :יובהר כי כל פעולת קיזוז או עיכבון
תעשה על פי הוראות הדין".
מבוקש להבהיר שהוראות סעיף  36אינן חלות על הקניין הרוחני השייך
ליועץ (ובכלל כך הנוגע למערכותיו ולקוד המקור של אותן מערכות).

נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.

48

34.5

הסכם

מבוקש להבהיר שהאמור בסעיף זה אינו חל על העברת ו/או חשיפת מידע
הנדרשת לצרכי מתן השירותים

42

.33.3א

הסכם

ובלבד שלא תיקן הפרתו תוך  34ימים מיום שהתבקש לעשות כן בכתב.

0.

.33.6ד

הסכם

מבוקש להבהיר שהערכת המתאם תתבצע על בסיס החשבונות אשר יוגשו
לו על ידי היועץ.

נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.

04

נספח ו' סעיף 3

הסכם

מבוקש להבהיר כי "מידע" לא יכלול :מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך
לנחלת הכלל שלא עקב הפרת הסכם זה; מידע אשר על פי ראיות בכתב,

התקבל חלקית:

נדחה -אין שינוי במסמכי ההזמנה.
התקבל חלקית.
מובהר כי סעיף  36לא יחול על מתודולוגיות,
שיטות עבודה ,מערכותיו וקוד המקור שלהן
אולם כן יחול על התוכן המצוי בהם ,הקשור
לשירותים המבוקשים.
בסיפא של סעיף  34.5לעיל תתווסף פסקה
לפיה:
נתנה הרכבת אישור מראש ובכתב להעברת
הנתונים ,יועברו רק הנתונים אותם אישרה
הרכבת לאותו אדם בלבד אליו אישרה
הרכבת את העברת הנתונים .במקרה זה
סעיף  34לא יחול על הספק ,כנגד אותו אדם
שאושר על ידה להחשף למידע אותו אישרה
להעביר.
בסיפא של סעיף  33.3א' יתווסף:

"ולא תיקן ההפרה תוך  7ימים מיום
שהתבקש לעשות כן בכתב".

"מידע" לא יכלול :מידע שהוא נחלת

ספרור
רץ

סעיף במכרז

שאלה

סע'/נספח

תשובות  /הבהרות

היה בידי היועץ עובר להתקשרותו בהסכם זה; מידע שהוא בגדר ידיעותיו
הסבירות והמקובלות של איש מקצוע בתחום טכנולוגיית המידע אך
במובחן מאופן יישומו אצל היועץ; מידע שנתקבל כדין מצד שלישי.

הכלל; מידע אשר על פי ראיות בכתב,
היה בידי היועץ עובר להתקשרותו
בהסכם זה; מידע שהוא בגדר ידיעותיו
הסבירות והמקובלות של איש מקצוע
בתחום טכנולוגיית המידע;

00

35.3

נספח ביטוח

נבקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריות היועץ קיימת"

נדחה -ללא שינוי.

03

 35.5פסקה 5

נספח ביטוח

נבקש להחליף את המלים "מיד בתום תוקפת הביטוח" תוך  34יום מתום נדחה -ללא שינוי.

01

35.5

נספח ביטוח

נבקש להחליף את המילים "ללא צורך בכל" במילים " לפי דרישה"

05

35.3

נספח ביטוח

נבקש כי יוחלפו המילים" :ואת הבאים מטעמם" במילים" :ו/או עובדיהם נדחה -ללא שינוי.

0.

35.7

נספח ביטוח

שורה  1נבקש להחליף את המילה "על" במילה "רשאי".
א.
נבקש להחליף את המילים" :והבאים
ב.
מטעם" במילים" :עובדיהם ומנהלי".

07

35.0

נספח ביטוח

08

35.2

נספח ביטוח

02

טופס ההצעה
הכספית

מסמכי מכרז

תקופת הביטוח"
נדחה -ללא שינוי.

ו/או מנהליהם".

א.

נדחה -ללא שינוי.

שורה -2נבקש להוסיף לאחר המילים :נדחה -ללא שינוי.

"על היועץ לדאוג כי" את המילים" :בהסכמיו מול קבלני משנה
יכלול הוראות לפיהן".
שורה -3-4נבקש למחוק את המילים:
ב.
"לחלופין ,ליועץ נתונה...ביטוחי היועץ".
שורה -3נבקש למחוק את המילה" :במלואם" ולהוסיף במקומה את נדחה -ללא שינוי.

המילים" :בכפוף לסעיפי האחריות הכלליים בהסכם זה".
האם ניתן לקבל אומדן להיקף השירותים ,בשעות ,של ראש הצוות ואיש
הצוות

מובהר כי הרכבת אינה מתחייבת לכמות
שעות עבודה מראש.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,על פי ניסיון

ספרור
רץ

סעיף במכרז

סע'/נספח

שאלה

תשובות  /הבהרות
עבר בלבד ,שעור כמות השעות של איש
הצוות הנה כמשרה מלאה
ראו סע'  3.6למסמכי המכרז וסע' 3
לנספח התמורה.
באשר לאומדן שעות ראש הצוות ,הרכבת
אינה מחזיקה באומדן שעות להעסקת
ראש הצוות וראש הצוות יועסק לפי
דרישה.

3.

2.3-2.4

34

נספח – C2
להוכחת אמות
מידה בסע'
 – 4.5.7ניסיון
המציע
נספחים C2,
C3

33

4.5.6

האם ניתן להציע  5אנשי צוות הכפופים לראש הצוות?

נדחה -ללא שינוי במסמכי המכרז.

מסמכי מכרז

30

מסמכי מכרז

נא הבהרתכם האם הניסיון הכולל הנדרש בסיכונים פרויקטאלים,
בטיחותיים וסיכוני ציות הנדרש הינו מהמציע או מכל אחד מחברי הצוות
המוצע.
נספח  C2מציג מספרי סעיפים שונים מהסעיפים המופיעים במכרז

מסמכי מכרז

מסמכי מכרז

באמת מידה ( 4.5.4ניסיון המציע) – הסע'
בוחן את ניסיונו של המציע בלבד.
טעות סופר.
יתוקן המספור בנספחים  C2ו-C3 -
במקום  ,4.5.7מס' הסעיף הנכון הנו
 1.0.1ובמקום הסע' המופיע  4.5.0מס'
הסעיף הנכון הנו  -4.5.5פורסמו מסמכי
מכרז מעודכנים.

נוסח מעודכן של מסמכי ההזמנה הועלו
לאתר.
האם נדרש המציע להציג  case studyבהצעה או האם זה נדרש רק בשלב המציע יגיש את המענה לcase study-
המופיע במסמכי המכרז בהצעתו.
הריאיון?

ספרור
רץ
31

סעיף במכרז
סעיף 55

סע'/נספח
נספח תמורה

שאלה
מה מחיר המינימום האפשרי להציע עבור ראש הצוות לאחר אחוז ההנחה
המוצע?

תשובות  /הבהרות
אין מגבלה על גובה המחיר שניתן להציע
מודגש כי המציע אינו רשאי להציע
מחיר יחידה שלילי או מחיר אפס
במכרז.
תשומת לב המציעים כי הרכבת ערכה
אומדן בהתאם לאמור בסעיף 35

