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 .1מטרת המסמך
 1.1לאור הגברה והחמרת החקיקה והרגולציה בתחומי הבטיחות והסביבה ( משרדי
התחבורה ,הכלכלה ,הגנת הסביבה ושירותי כיבוי והצלה) ,לרכבת ישראל דרוש יועץ
לחטיבת בטיחות ,בטחון ,איכות וסביבה במגוון נושאים הרלוונטיים לתחומי עיסוקה
ואחריותה של חטיבת הבטיחות ברכבת.
 1.2הרכבת מבקשת לקבל מידע בדבר יועץ אשר ביכולתו המקצועית לספק את כלל הנדרש
לרכבת תחת קורת גג אחת.
 1.3מטרת המסמך הינה קבלת מידע (להלן" :הבקשה לקבלת מידע" )"RFI"-בדבר קיומם
של ספקים בעלי ניסיון משמעותי ,המתמחים בתחומי הבטיחות וגיהות בעבודה ,בטיחות
אש ,איכות סביבה וכלל המפורט בסעיף  ,2ואשר באפשרותם לספק מענה לכלל הנדרש
בסעיפים  ,2.1-2.14תחת קורת גג אחת (להלן" :המשיב/ים").
 1.4משיב אשר ביכולתו לספק את כלל הנדרש במסמך זה ,מתבקש להשיב למסמך זה תוך
צירוף הנדרש לשם הוכחת נסיונו בכל תחום הנדרש לרכבת .מובהר כי הרכבת תקבל גם
תשובות ממשיבים אשר להם את מירב הנדרש ברשימה כאמור בסעיף  2שלהלן ,כאשר
את יתר הדיסיפלינות באפשרותו של המשיב לספק באמצעות קבלן משנה ואולם על
המשיב לציין בפירוט אילו סעיפים מתוך הרשימה הינו בעל יכולת מקצועית לספק בעצמו
ואילו סעיפים ביכולתו לספק באמצעות קבלני משנה.

 .2תחומי התמחות נדרשים:
 2.1כתיבת חוו"ד מקצועית בנושאי בטיחות אש ,גהות ,אוורור ,וכתיבת פרוגרמות או נהלים
בהתאם.
 2.2יעוץ וכתיבת חוו"ד בתחומי גהות וסביבה בתחומי רעש/ריח/ואוויר (מפגעי סביבה
בסביבת העבודה).
 2.3יעוץ מקצועי בתחום הבטיחות בהיבט הרגולטורי לרבות במישור המקצועי ,הבטיחותי,
והפלילי ,לממוני בטיחות וממוני איכות סביבה ומנהלים.
 2.4עדכונים שוטפים בדיני בטיחות וסביבה (חוקים ,תקנות ,תקנים) ,לרבות ייעוץ.
 2.5בעל ידע וניסיון בהדרכה על חוקים ותקנות בתחום החשמל (חשמול רכבת ,סביבת עבודה-
בטיחות בעבודה).
 2.6בעל ידע בנושאי בטיחות בעבודה ,חומרים מסוכנים חקיקה סביבתית ואכיפה סביבתית.
 2.7ביצוע בקרה על סקרי סיכונים וסקרי מפגעים בתחום בטיחות וסביבה.
 2.8הכנת תכניות ניהול בטיחות וסביבה הכוללות המלצות לביצוע ניטורי גהותיים
וסביבתיים שוטפים.
 2.9הכנת שיערוך נוסעים וניתוחי מילוט לתחנות ומבנים.
 2.10יעוץ במערכות שליטה ובקרה למבנים ומנהרות (.)SCADA
 2.11יעוץ בנושאי אוורור למנהרות בהתייחס למטען אש השונים.
 2.12בעל ידע וניסיון בהכנת תכניות בטיחות אש או/ו הכנת ותיקי מפעל או/ו תיקי שטח
בהתאם לדרישה
 2.13בעל ידע וניסיון בתקנים ,נהלי חרום וחומרים מסוכנים.
 2.14תיקוף נהלים בתחום איכות הסביבה בדגש על :חומרים מסוכנים /דלקים וזיהומי קרקע/
קרינה (מייננת ובלתי מייננת) וזיהום אוויר.

 .3המידע המבוקש
 3.1המשיב מתבקש להציג ניסיון מתאים ומידע הנמצא ברשותו ושיוכל לסייע לרכבת
ישראל בגיבוש הפתרון המתאים לה.
 3.2את המענה לבקשה לקבלת מידע יש להגיש עד ליום  24.6.2021בדוא"ל לכתובת הבאה:
רכבת ישראל בע"מ
אגף רכש והתקשרויות

דוא"ל sigalitb@rail.co.il :תוך ציון הליך מס' 12194
לידי גב' סיגל בן שמואל

 3.3העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי הבקשה לקבלת מידע ניתן יהיה
להעביר לידי סיגל בן שמואל ,עד לתאריך  3.6.2021באמצעות דוא"ל.sigalitb@rail.co.il :

 3.4המשיב מתבקש להגיש את נספח א'  -פרטי המשיב ולצרפו לחומר המוגש בהליך קבלת
המידע .המשיב מתבקש להגיש את המידע בהתאמה ,ככל שניתן לסעיפי המסמך לבקשה
לקבלת מידע זה ,כמפורט לעיל (המידע המבוקש מוצג על פי תחומי משנה ,המשיב מוזמן
להוסיף מידע מועיל ו/או להעיר הערותיו).
 3.5ניסיון ,ידע קיים וידע שיוכל להירכש
המשיב יציג את נסיונו המקצועי והידע הקיים ברשותו בתחומי ההתמחות שהוזכרו
בסעיפים  2.1-2.14לעיל.
 3.6אומדן כספי בחלוקה לפי נושאים מובילים:
המשיב מתבקש ,ככל הניתן ,לתת אומדן כספי בכל תחום התמחות כאמור בסעיפים 2.1-
 ,2.14בנפרד.

 .4הערות
 הבקשה לקבלת מידע לא תחשב כבקשה לקבלת הצעות ו/או מכרז כהגדרתם בתקנות חובת
המכרזים התשנ"ג.1993 -
 על אף האמור לעיל ,רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מבין המשיבים
בהליך זה ו/או לכל גורם אחר לקבלת מידע נוסף.
 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ומבלי ליצור התחייבות מכל סוג ,הרכבת שומרת לעצמה את
הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לפרסם הליך תחרותי ו/או מכרז ,שבו
יוזמנו מציעים מתאימים ,כולם או חלקם אשר עומדים בדרישות הרכבת לצורך קבלת
הצעות ,וכן שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שיתקבל תחת הליך זה ,ובהתאם
לשיקול דעתה ,לצורך הליך תחרותי ו/או אחר עתידי.
 אין בהליך קבלת מידע זה להוות כל התחייבות מצדה של הרכבת לפרסם כל מכרז או הליך
תחרותי ו/או לדון ו/או להתקשר עם מי מהמשיבים תחת הליך בקשת מידע זה .אין בהליך
זה בכדי ליצור התחייבות מכל סוג בין הרכבת לבין המשיב.

נספח א' – פרטי המשיב
המשיבים מתבקשים למלא ולהגיש נספח זה ולצרפו לחומר המוגש
שם המשיב
תחום העסוק של המשיב
איש קשר מטעם המשיב
כתובת המשיב
טלפון
פקס
דוא"ל
מומחיות בתחומים הבאים :יש לסמן במקום הרלוונטי
ס' תחום התמחות

1

כתיבת חוו"ד מקצועית בנושאי בטיחות אש ,גהות ,אוורור ,וכתיבת
פרוגרמות או נהלים בהתאם.

2

יעוץ וכתיבת חוו"ד בתחומי גהות וסביבה בתחומי רעש/ריח/ואוויר
(מפגעי סביבה בסביבת העבודה).

3

יעוץ מקצועי בתחום הבטיחות בהיבט הרגולטורי לרבות במישור
המקצועי ,הבטיחותי ,והפלילי ,לממוני בטיחות וממוני איכות
סביבה ומנהלים.

4

עדכונים שוטפים בדיני בטיחות וסביבה (חוקים ,תקנות ,תקנים),
לרבות ייעוץ.

5

בעל ידע וניסיון בהדרכה על חוקים ותקנות בתחום החשמל (חשמול
רכבת ,סביבת עבודה-בטיחות בעבודה).

6

בעל ידע בנושאי בטיחות בעבודה ,חומרים מסוכנים חקיקה
סביבתית ואכיפה סביבתית.

7

ביצוע בקרה על סקרי סיכונים וסקרי מפגעים בתחום בטיחות
וסביבה.

8

הכנת תכניות ניהול בטיחות וסביבה הכוללות המלצות לביצוע
ניטורי גהותיים וסביבתיים שוטפים.

9

הכנת שיערוך נוסעים וניתוחי מילוט לתחנות ומבנים.

 10יעוץ במערכות שליטה ובקרה למבנים ומנהרות (.)SCADA
 11יעוץ בנושאי אוורור למנהרות בהתייחס למטען אש השונים.
 12בעל ידע ונסיון בהכנת תכניות בטיחות אש או/ו הכנת ותיקי מפעל
או/ו תיקי שטח בהתאם לדרישה
 13בעל ידע ונסיון בתקנים ,נהלי חרום וחומרים מסוכנים.
 14תיקוף נהלים בתחום איכות הסביבה בדגש על :חומרים מסוכנים/
דלקים וזיהומי קרקע /קרינה (מיננת ובלתי מיננת) וזיהום אוויר.

מצ"ב פירוט ניסיוננו לתחומי ההתמחות כאמור לעיל.

קיים
במשיב

ניתן לספק הערכה
כספית
באמצעות
קבלן משנה

