אגף רכש והתקשרויות
 08יולי 2021

הנדון  :הודעה מס'  8למציעים
מכרז פומבי מס'  - 1204הזמנה למתן שירותי ניקיון של צי הנייד הרכבתי
מענה לשאלות הבהרה – חלק  2ודחייה במועד ההגשה
.1

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום שני  ,19.07.2021עד השעה .13:00

.2

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.

.3
.4

.5
.6

שם
מס'
המסמך
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סעיף

עמוד

4.5

5

6.2

8

שאלה

תשובת הרכבת

אבקשכם לקבוע האם יש עובדי מנהלה ,מזכירות וכיו"ב
להחיל את צו ההרחבה שאינם בגדר עובדי ניקיון /
בענף הניקיון גם על עבודי תחזוקה אינם חוסים תחת הצו.
המנהלה של הקבלן שהצו
וההסכם הקיבוצי בענף
הניקיון אינו חל עליהם ?
שינוי.
ללא
 .1מבוקש לקבוע כי ניכוי .1
כספים לקבלן יעשה רק  .2נוסח סעיף  6.2עודכן באופן
במקרים קיצוניים ביותר .הבא:
 .2מבוקש למחוק את "עד ה 10 -לכל חודש תנפיק
המילים החל מהמילים הרכבת לקבלן דו"ח ובו סיכום
"מובהר ,כי העדר עדכון של התמורה לגבי החודש שחלף
הקבלן "...ועד לסוף הסעיף .וזאת לפי דיווחי הקבלן לגבי
סוגי הניקיון שביצע בחודש
שחלף ואשר אושרו על ידי
הרכבת ובניכוי כל הסכומים
שזכאית הרכבת לנכות ובכלל זה
פיצויים מסוכמים ו/או כל ניכוי
אחר לפי כל דין /ואו הסכם
(להלן :דו"ח סיכום חשבון).
מובהר ,כי העדר עדכון של
הקבלן לגבי היקף השירותים
שביצע בחודש שחלף במערכת
המחשב ו/או אי מתן כל מסמך
אחר שיידרש על ידי הרכבת
לצורך הכנת דו"ח סיכום חשבון
מיד עם דרישה עשויים לגרור אי
תשלום או עיכוב התשלום עבור
שירותים אלה ,עד שהקבלן
יסדיר את מלוא חובותיו כלפי
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.3

הסכם

6.3

8

מבוקש למחוק את המילים
"ציון סכום שאינו מתאים
במדויק לדו"ח הרכבת
יגרור אי תשלום והקבלן
מוותר על כל דרישה ביחס
לכך".

.4

הסכם

6.6

8

.5

הסכם

7.4

9

מבוקש למחוק את המילים
"הרכבת תהיה רשאית
לנכות מהסכומים המגיעים
לקבלן כל סכום שיגיע לה
לפי חוזה זה" .לחילופין,
מבוקש לקבוע כי ניכוי
כספים לקבלן יעשה רק
במקרים קיצוניים ביותר.
עפ"י החוק בדיקת תלושי
שכר מבוצעת ע"י "בודק
שכר מוסמך" מטעם מזמין
השירות ובמימונו  -לאור
ניגוד אינטרסים.

הרכבת בהתאם לדרישתה,
והקבלן מוותר על כל טענה ו/או
דרישה ביחס לכך".
נוסח סעיף  6.3עודכן באופן
הבא:
" .6.3עד ה 15 -לכל חודש יגיש
הקבלן לרכבת "חשבונית מס"
לעניין חוק מס ערך מוסף וזאת
בהתאם לסכום כמפורט בדו"ח
סיכום החשבון ביחס לחודש
שחלף .ציון סכום שאינו מתאים
במדויק לדו"ח הרכבת יגרור אי
תשלום ו/או עיכוב בתשלום עבור
שירותים אלה עד שהקבלן יסדיר
את מלוא חובותיו כלפי הרכבת
בהתאם לדרישתה והקבלן
מוותר על כל דרישה ביחס לכך".
ללא שינוי.

ללא שינוי .סעיף  7.4מתייחס
לסיטואציה עתידית לפיה
יוכשרו בודקי שכר מטעם משרד
הכלכלה.

בברכה,
ריטה זחודין
רכזת רכש והתקשרויות
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