אגף רכש והתקשרויות
 30צדמבר 0000

הנדון  :הודעה מס'  3למציעים
מכרז מס'  - 05102למתן שירותי שיפוץ מנועי חשמל ,אלטרנאטורים וסלילים לרכבת ישראל
.1

תשומת ליבכם כי המועד להגשת הצעות במכרז זה הנו ביום ( 05.10.5150יום ג') בין השעות .0:11-03:11

.0

נא תשומת הלב כי פורסם נספח תמורה (קובץ אקסל) מעודכן ואילו הקובץ הישן הוסר מהאתר .לשם הקובץ המעודכן הוסף המלל "מעודכן להגשה".
יובהר ויודגש כי אין להגיש את קובץ האקסל הישן.

.3

לתשומת לבכם ,הודעה זו על נספחיה ממוספרת כ"הודעה מס'  3למשתתפים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה וכנספח להסכם אשר יחתם עם
המציע הזוכה -את מסמך זה ,בתוספת הנספחים לו ,יש להגיש חתום ע"י המציע יחד עם מסמכי ההצעה.

.4

יתר פרטי המכרז והחומר אשר הועבר אליכם נשארו ללא שינוי.

.5

להלן סיכום מפגש מציעים חובה אשר התקיים ביום  06.10.0000בבניין במוסך הדיזלים בחיפה.

.6

המציעים הבאים השתתפו במפגש:

.7

6.1

סליל המנוע בע"מ.

6.0

מ.ת.ר מפעלי תעשיות רכבת.

6.3

אלקטרותדיר בע"מ.

6.4

תעשיות חשמל ואוטומציה חולון בע"מ.

6.5

זוקו שילובים.

השתתפו מטעם הרכבת:
7.1

אביחי מלכה – מהנדס חשמל.

7.0

סמי רז – מנהל ענף תיקוני מכלולים חשמל.
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.8

7.3

ברוניסלב שמושקביץ' -אחראי פרויקטים בתחום חשמל ומיזוג אויר

7.4

הילה לדר–רכש והתקשרויות.

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
8.1

תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הינה בת  04חודשים (להלן" :התקופה הראשונה") .הרכבת תהא רשאית להאריך את ההתקשרות בתקופות
נוספות בנות  10חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל –  36חודשים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן יקראו יחד" :תקופות
האופציה").

.9

8.0

מהות ההתקשרות במכרז ,כוונת הרכבת לבחור לכל היותר בשני מציעים זוכים במכרז שבנדון ,תנאי הסף ,ואופן מילוי טופס ההצעה הכספית.

8.3

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.

8.4

ניתנה למשתתפים אפשרות להיכנס אל המוסך ולהתרשם מהפריטים/מנועים בגינם ידרשו לספק את השירות.

מענה לשאלות הבהרה
9.1

מצורף להודעה זו קובץ "מענה לשאלות הבהרה" -לעיונכם.

בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות
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