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הנדון  :הודעה מס'  1למציעים
מכרז מס'  11838אספקת סולר לתחבורה עבור רכבת ישראל
מענה לשאלות הבהרה
.1

להלן סיכום מפגש מציעים חובה שהתקיים ביום  17.11.20במוסך החשמלי במתחם התפעולי בלוד.

.2

המציעים הבאים השתתפו במפגש:
2.1
2.3
2.5
2.7
2.9
2.11
2.13
2.15
2.17
2.19
2.21
2.23
2.25

חב' אופק
חב' רם-ק.ר.מ
חב' צוות  3ניקיון
חב' י.מ .הברקות
חב' אמון ניקיון
חב' על ניקיונות בע"מ
חב' המשרד הנקי
חב' קלינקס פרימיום
חב' אדיר הבירה בע"מ
חב' א.א .אבירם

2.2
2.4
2.6
2.8
2.10
2.12
2.14
2.16
2.18
2.20
2.22
2.24
2.26

חב' ISP
חב' 58 Mag
חב' ר.ג.א שירותי ניקיון

חב' טי.אנד.אם אור אורלי שחקים
חב' עמישב
חב' תגלית שרותי ניקיון ותחזוקה
חב' התאמה השמה ומידע בע"מ
חב' קלינור
חב' הכוורת בע"מ
חב' פרח השקד
חב' רשת בטחון
חב' טווס
חב' אבטחה מבצעית
חב' צלול ניקיון ואחזקה בע"מ
חבק א.ש.ט.ל בע"מ
חב' רשף ניקיון ואחזקה

.3

השתתפו מטעם הרכבת:
 3.1שרון פרנקו – ממונה תפעול לוגיסטי.
 3.2דורון גולן – סגן מנהל מתחם אחזקה ותפעול לוד.
 3.3ריטה זחודין – רכזת רכש והתקשרויות.

.4

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
 4.1תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הינה בת  12חודשים (להלן" :התקופה הראשונה"),
עם זכות ברירה לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות ל 2 -תקופות נוספות בנות  12חודשים
כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל –  24חודשים מתום התקופה הראשונה (להלן" :תקופת
האופציה").
 4.2הודגש למציעים אופן מילוי טופס ההצעה הכספית ,הן בנספח  B1/B2והן בקובץ האקסל וכן
שיש להגיש גם עותק מודפס במעטפה סגורה וגם לצרף עותק דיגיטלי.
 4.3הודגש 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.
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נערך סיור למציעים במוסך החשמלי בו נדרשים שירותי הניקיון במסגרת המכרז.

.5

מענה לשאלות הבהרה
 5.1לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה
הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
 5.2למען 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.
 5.3כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.
 5.4יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.
 5.5מצורף להודעה זו קובץ "מענה לשאלות הבהרה".

.6

נספחים להודעה מס'  1למציעים:
 6.1קובץ מענה לשאלות הבהרה.

בברכה,
ריטה זחודין
רכזת רכש והתקשרויות
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