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הנדון :הודעה מס'  5למציעים
מכרז מס'  25622למתן שירותי ייעוץ תכנון סטטוטורי ורישוי עבור רכבת ישראל
מענה לשאלות הבהרה

 .1מוזכר ,כי מועד הגשת ההצעות במכרז הינו ביום ה' 3598592852 ,החל מהשעה  80:88ועד השעה
 53:88לתיבת המכרזים מס'  6הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל
 ,5לוד.
 .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.
 .4למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהופנו אליה והתשובות
דלהלן מתייחסות רק לשאלות שהרכבת סברה שיש להסבירן ולהבהירן .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.

 .5להלן מענה לשאלות הבהרה של המציעים:
#

מסמך

סעיף

שאלה

1

חוזה

1..1

הספק נדרש להפקיד ,במעמד החתימה
על החוזה עם הרכבת ,ערבות בנקאית
לקיום החוזה על סך  55,555ש"ח.
מבוקש להפחית או לבטל את הערבות
לקיום החוזה.

נספחים
להזמנה
2
להשתתף
במכרז

תשובה

הוחלט לבטל את הערבות לקיום החוזה.
החוזה עם הספקים ישונה בהתאם.

מצורף להודעה זו נספח  A4הרלוונטי למציע
נספח אישור רו"ח מבקר בעניין העדר הערת שאינו תאגיד (לרבות עוסק מורשה).
"עסק חי" (נספח  )A4אינו רלוונטי
באם המציע הינו תאגיד ,עליו לצרף את נוסח
 A4באם המציע הינו עוסק מורשה.
נספח  A4שצורף למסמכי המכרז.

מבוקש לשנות את התנאים המקדמיים
בסעיף  4.4ו 4.5-להזמנה להשתתף
במכרז ,כך שהדרישה לגבי שנות
הזמנה
+ 4.4
הניסיון בליווי תוכנית וליווי הליכים
 3להשתתף
4.5
תגדל מ 6-שנים טרם מועד הגשת
במכרז
ההצעות במכרז ל 15-שנים טרם מועד
ההגשה.

הבקשה נדחית.

אגף רכש והתקשרויות
#

מסמך

4

נספח
התמורה

5

החוזה

1..2

6

נספח
התמורה

2

.

החוזה

2.5

סעיף

שאלה

תשובה

היקף השעות החודשיות אשר יידרשו על ידי
המציעים הזוכים יהא בין  155ל 255-שעות.
מבוקש לקבל הערכה לגבי היקף שעות עם זאת ,מדובר בהערכה זהירה ובלתי
מחייבת .המציעים הזוכים מוותרים בזאת על
העבודה הנדרשות במסגרת המכרז.
כל טענה ו/או דרישה ,בוויתור סופי ומוחלט,
בכל מקרה בו לא יידרשו לבצע את השירותים
בהיקף השעות כאמור לעיל.
במקרה של הפרה מצד הספק ,כמפורט
בחוזה ,אשר תביא לביטולו של החוזה,
יהא על הספק לשלם לרכבת ישראל
פיצויים מוסכמים בסך של 25,555
ש"ח.

הבקשה נדחית.

מבוקש להפחית או לבטל את הפיצויים
האמורים לעיל.
מבוקש לאפשר תשלום לספקים בנפרד
עבור הוצאות נסיעה ,העתקות אור,
הכנת תוכניות שרטוטים והדמיות
מחשב.

הבקשה נדחית.

לצורך ייעול תהליכי העבודה ,קיצור לוחות
זמנים ויצירת בסיס נתונים מרכזי עדכני,
הרכבת בחרה במערכת "רמדורנט" לניהול כל
הפרויקטים שהיא מבצעת והעברת מסמכי
הפרויקטים הללו (תוכניות ,מסמכים ,הודעות,
הספק נדרש לרכוש מחברת "רמדור" סיכומי ישיבות וכדומה).
רישיון שימוש לעבודה במערכת רישיון השימוש במערכת "רמדורנט" הינו
"רמדורנט" לצורך מתן השירותים.
לכלל הפרויקטים של הרכבת ובמחיר מוזל
אודה להסבר לגבי דרישה זו.

שהוסכם מול חברת רמדור.
הספקים יידרשו לרכוש את הרישיון למערכת,
בעת קבלת דרישה זו מהמתאם מטעם
הרכבת .נכון לעכשיו ,אין שינוי בדרישה זו,
אולם תיבחן אפשרות להעביר לספקים את
המסמכים האמורים לעיל בדרך אחרת ללא
צורך ברכישת הרישיון למערכת.

נספחים
להזמנה
.
להשתתף
במכרז

-

יודגש ,כי המציעים נדרשים להחתים עו"ד על
האם יש צורך להחתים עו"ד על
גבי הנספחים להזמנה להשתתף במכרז בכל
הנספחים להזמנה להשתתף במכרז ?
מקום בו חתימת עו"ד נדרשת.

אגף רכש והתקשרויות
 .6יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.
 ..מובהר ומודגש ,כי מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים ,הם המחייבים בלבד וכי כל האמור
כאן בא להוסיף  9להשלים ולא לגרוע מהאמור במסמכי המכרז.
 ..הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעת המציע ותוגש במעטפה החיצונית
כשהיא חתומה מטה.

_______________________________________________________________________
הנני מאשר קבלת הודעה מס'  5למציעי מכרז מס'  25622בדבר מענה לשאלות הבהרה

תאריך______________________________ :
שם החברה___________________________:
שם החותם___________________________ :
חתימה וחותמת________________________ :

אגף רכש והתקשרויות
יוכנס למעטפה החיצונית

נספח A4
אישור רו"ח מבקר בעניין היעדר פשיטת רגל
(עבור מציע שאינו תאגיד)
(לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי המקדמי בסעיף )2.2
מכרז מס'  25622למתן שירותי ייעוץ תכנון סטטוטורי ורישוי עבור רכבת ישראל

כרואה חשבון מבקר של ___________________________________(להלן" :המציע" או "חברת אם
של המציע") ,הריני לאשר/לדווח בזאת כי (יש לסמן את החלופה הרלוונטית):

מעיון בדוחותיו הכספיים של ______________________ (להלן" :המציע") ומעיון ביתרות המציע
בחשבונות הבנק הרשומים על שמו ,הריני לאשר כי להערכתי אין עילה ולא צפויה להיות עילה בעתיד
הנראה לעין לפשיטת רגל או לחשש לפשיטת רגל.

שם החותם_______________________________ :
חתימה וחותמת רו"ח מבקר___________________ :
תאריך_________________________________ :

*נוסח נספח זה הינו נוסח מוצע וניתן להגיש הצהרה דומה תחת נייר המכתבים של משרד רואי החשבון *
* החתימה על אישור זה ו9או על גבי הצהרה דומה ,תיעשה על ידי רו"ח של המציע *

