אגף רכש והתקשרויות
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הנדון  :הודעה מס'  1למציעים
מכרז מס'  - 12067למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות וגהות בעבודה ,בטיחות אש ואיכות סביבה
במתחמי הרכבת
מענה לשאלות הבהרה
.1

לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת
לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.

.2

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.

.3

כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.

.4

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

.5

להלן המענה:
שם המסמך

סעיף

.1

3.3

.2

3.2.2

.3

שאלה

האם אפשר שיועץ הבטיחות לא ניתן  -כפי שהוגדר בתנאי הסף ,זהו
אחד מהתפקידים הדורשים העסקה
בעבודה יהיה קבלן משנה
ישירה.
של המציע הראשי?
כל ארגון מעסיק 2,000
עובדים לפחות (העסקה
ישירה ,או בעקיפין)  -כיצד
להוכיח העסקה
עקיפה?ואילו הוכחות
נדרשות.
ניתוח דו"ח גהות סביבתית
למה הכוונה?

מסמכי מכרז
.4
7.3.8

.5

תשובת הרכבת

בטיחות אש  -דו"ח ניתוח
מילוט  -האם תוכנית
בטיחות אש המציגה נתיבי
מילוט עונה על הקריטריון
שעונה על סעיף זה.
בטיחות בעבודה  -נדרש
להציג דו"ח חקירות לעובד
או תיק שטח  -תיק מפעל.
לעניין זה מדובר בשני
תחומים מקצועיים שאינם
קשורים זה בזה ולכן
מבוקש הבהרות בנושא זה.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף .3.2.2
לעניין העסקה ישירה או עקיפה וכן
לעניין מס' המועסקים ,יש למלא ולצרף
נספח  A4המצורף למסמכי המכרז,
חתום ומאומת על ידי עו"ד.
דוח המנתח תוצאות של ניטור גהותי
סביבתי (לדוגמא  -ניטור איכות אוויר,
ניטור איכות מים ,וכדומה).
לחליפין ניתן להגיש דוח המנתח היבטים
הקשורים לחומרים מסוכנים.
לא ,מדובר בשני נושאים שונים.

אכן מדובר בשני נושאים שונים ,אך
נדרש להגיש מסמך אחד בלבד מבין שני
נושאים אלו ללא תלות אחד בשני.
הבחירה מבין הנושאים נתונה לשיקול
דעתו של מגיש ההצעה.
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