אגף רכש והתקשרויות
 23יוני 2021

הנדון  :הודעה מס'  7למציעים
מכרז פומבי מס'  - 1204הזמנה למתן שירותי ניקיון של צי הנייד הרכבתי
מענה לשאלות הבהרה
.1

לאור פניות שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת לנכון,
לקיים מפגש מציעים רשות נוסף.

.2

מפגש מציעים רשות נוסף במתחם הרכבת בלוד
2.1

ביום חמישי ,ה 01.07.21 -בשעה  22:30יתקיים סיור במתחם הרכבת בלוד.

2.2

מודגש כי הנציגים מתבקשים להגיע לסיור עם אפוד זוהר ונעלי עבודה סגורות.

2.3

מפגש המציעים הנוסף הינו מפגש רשות.

2.4

רישום מקדים נדרש להעביר עד יום ד'  30.06.2021בשעה  10:00לדוא"ל:
 . israelas2@rail.co.ilלטובת הרישום נדרש לשלוח )1 :שם החברה  )2שם משתתף ות.ז)3 .
סלולר.

2.5

.3

לבירורים והנחיות הגעה ניתן לפנות אל הגב' ישראלה סברלו בסלולרי050-6187527 :

סיכום מפגשי מציעים (חובה)
 3.1להלן סיכום מפגשי מציעים (מפגשי חובה) שהתקיימו ביום  15.03.21במוסך הרכבת בבאר
שבע ובתחנת הרכבת בבאר שבע ,וביום  16.03.21במוסך דיזלים ובמתחם קישון בחיפה.
3.2

המציעים הבאים השתתפו במפגש:

.1
.3
.5
.7
.9
.11
.13

חב' פרח השקד
חב' אדיר הבירה
חב' טי.אנד.אם אור אורלי שחקים
חב' המשרד הנקי
חב' א.א.א .אבירם
חב' ש .ניר
חב' עמישב

.2
.4
.6
.8
.10
.12
.14

חב' צוות 3
חב' קלישר
חב' צלול ניקיון ואחזקה
חב' טווס
חב' ר.ג.א שירותי ניקיון
חב' שלג לבן
חב' י.מ .הברקות

3.3

השתתפו מטעם הרכבת:
 3.3.1ישראלה סברלו – ממונה ארצי לחזות וניקיון הצי הנייד.
 3.3.2ריטה זחודין – רכזת רכש והתקשרויות.

3.4

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
 3.4.1תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הינה בת  24חודשים (להלן" :התקופה
הראשונה") ,עם זכות ברירה לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות
בנות  12חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל  48 -חודשים מתום התקופה
הראשונה (להלן" :תקופת האופציה").
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 3.4.2הודגש למציעים אופן מילוי טופס ההצעה הכספית ,הן בנספח  B1/B2והן בקובץ
האקסל וכן שיש להגיש גם עותק מודפס במעטפה סגורה וגם לצרף עותק דיגיטלי.
 3.4.3הודגש 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.
 3.4.4נערך סיור למציעים במתחמים השונים ובתחנת הרכבת במטרה להסביר למציעים
את מהות השירותים הנדרשים וכן לאפשר למציעים להכיר את מהות העבודה
הנדרשת ברכבות.

.4

מענה לשאלות הבהרה
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

.5

לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה
הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
המענה הוא מענה חלקי מהשאלות .מענה לשאלות נוספות בנוגע להסכם יפורסמו בהמשך.
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.
כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.
יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

נספחים להודעה מס'  7למציעים:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

קובץ מענה לשאלות הבהרה – חלק .1
מסמכי מכרז – מעודכן (קובץ נקי וקובץ בעקוב אחר שינויים).
הסכם – מעודכן (קובץ נקי וקובץ בעקוב אחר שינויים).
נספח  – B2נספח התמורה – מעודכן.
נספח  – Kמעודכן.
מפרט טכני – חומרי ניקוי לסעיף גרפיטי.

בברכה,
ריטה זחודין
רכזת רכש והתקשרויות
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