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הנדון :הודעה מס'  1למציעים
מכרז מס'  55635לביצוע סקרי צנרת (סקר מתחים וסקר התנגדות קרקע) לתשתיות הצנרת של חברות
התשתית בסמוך למסילות מחושמלות של הרכבת
מענה לשאלות הבהרה

 .1מוזכר ,כי מועד הגשת ההצעות במכרז הינו ביום ג' 5805505850 ,החל מהשעה  80:88ועד השעה
 .53:88הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים מס'  7הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת
ישראל ברחוב יוספטל  ,1לוד.
 .2מודגש ,כי מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז ,מוטל על המציעים בלבד .לא תתקבל כל טענה
מצד המציע באשר לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות ותוכנן .הודעות למציעים ,ככל שתהיינה,
תפורסמנה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,תחת שם המכרז.
 .3לאור שאלות הבהרה שהופנו לרכבת ישראל במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את
ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
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.

 .4להלן מענה לשאלת הבהרה של המציעים:
מסמך

סעיף

נספחים להזמנה
להשתתף במכרז

נספח
A4

שאלה

תשובה

כמפורט במסמכי המכרז ,נוסח נספח
 A4הינו נוסח מוצע .באם המציע אינו
חברה בע"מ ,על רואה החשבון המבקר
של המציע להתאים את נוסח ההצהרה
בנספח  A4בהתאם לאופן התאגדותו של
נספח זה רלוונטי רק עבור המציע .הצהרתו של רואה החשבון
חברות .מה באשר לעוסק המבקר נדרשת לכלול ,בין היתר,
התייחסות לדו"חות הכספיים של
מורשה ?
המציע לרשויות המס לשנת  2117ואם
חל שינוי לרעה במצבו הכלכלי של
המציע ממועד הדו"ח השנתי ועד למועד
ההצהרה.
למען הסר ספק יובהר ,כי גם מציעים
שאינם חברה בע"מ נדרשים לצרף את
נספח  A4להצעתם.

אגף רכש והתקשרויות
 .5יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.
 .6מובהר ומודגש ,כי מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים ,הם המחייבים בלבד וכי כל האמור
כאן בא להוסיף  0להשלים ולא לגרוע מהאמור במסמכי המכרז.
 .7הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעת המציע ותוגש במעטפה החיצונית
כשהיא חתומה מטה.

הנני מאשר קבלת הודעה מס'  1למציעי מכרז מס'  55635בדבר מענה לשאלות הבהרה
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