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הודעה מס'  1למציעי מכרז מס'  21950לייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של מסילת רכבת
ושבילי הליכה במתחמי הרכבת
מענה לשאלות הבהרה

 .1מוזכר ,כי מועד הגשת ההצעות במכרז הינו ביום ה' ,14/11/2019 ,החל מהשעה  08:00ועד השעה 13:00
לתיבת המכרזים מס'  ,7הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל  ,1לוד.
 .2לאור שאלות הבהרה שהופנו לרכבת ישראל במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס
למסמכי המכרז ותנאיו .ל מען 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.

 .3להלן מענה לשאלות הבהרה של המציעים:
שאלה

תשובה

מסמך

סעיף

ההזמנה
להשתתף
במכרז

9

ההזמנה
להשתתף
במכרז

9.2

ב"אגרגטים
הכוונה
למה
האם הכוונה הינה למצעים ?

ההזמנה
להשתתף
במכרז

6.5

הכתוב בסעיף  6.5להזמנה להשתתף במכרז אינו
האם הכתוב בסעיף  6.5להזמנה להשתתף תנאי סף (מדובר בדרישה הרלוונטית לספק
במכרז ,לפיו הספק יידרש להעביר לידי הרכבת ,לאחר זכייתו במכרז).
מידי שנה ,הצהרה חתומה על ידו ועל ידי גיאולוג יחד עם זאת ,הרכבת מפנה את תשומת לב
מטעמו על כך שיש ברשותו לפחות  150,000טון המציעים לסעיף  9.3להזמנה שהינו תנאי סף וכן
חצץ המתאים לחצץ מסילה אותו הוא מתחייב לסעיף  10.3להזמנה ,המפרט את המסמכים
לשמר לצורך אספקתם לרכבת ישראל בלבד ,ו/או האישורים שהמציעים נדרשים לצרף
הינו תנאי סף ?
להוכחת עמידתם בתנאי הסף בסעיף  9.3האמור
לעיל.

ההזמנה
להשתתף
במכרז +
החוזה

-

התשובה שלילית.
המציעים נדרשים לעמוד בעצמם בדרישות תנאי
האם המציע יכול לעמוד בדרישות תנאי הסף הסף בסעיף  9להזמנה ולא באמצעות שותף ו/או
באמצעות שותף ו/או קבלן משנה העומדים קבלן משנה ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת
בדרישות אלה ?
ו/או חברה קשורה ו/או שותפות ו/או מיזם
משותף ו/או כחלק מקבוצה (קונסורציום).
לכבישים"? כן ,הכוונה ב"אגרגטים לכבישים" הינה
אגרגטים עבור מצעים.

ניתן לספק את החצץ אך ורק ממחצבות בשטח
האם ניתן לספק את החצץ ממחצבות שאינן ישראל וממחצבות בשטחים אשר בשליטה
בשטח ישראל ?
אזרחית וביטחונית של ישראל.

אגף רכש והתקשרויות
מסמך

סעיף

המפרט
הטכני

-

שאלה

תשובה

לצורך הוכחת עמידת המציעים בדרישות תנאי
הסף בסעיף  9.3להזמנה להשתתף במכרז,
המציעים נדרשים להצהיר על הכמות
הפוטנציאלית הכוללת של חומר הגלם מסוג
דולומיט הניתן לכרייה ו/או לחציבה ,המצוי
במפרטים הטכניים ישנו תיאור של דולומיט,
במחצבה או במחצבות מהם יסופק החצץ על
בזלת וגרניט ,אולם בדרישות תנאי הסף בהזמנה
ידם.
להשתתף במכרז מדובר על דולומיט בלבד
המציעים הזוכים יוכלו לספק לרכבת גרניט
ובזלת בנוסף לדולומיט ,הכל בהתאם לדרישות
מסמכי המכרז לרבות דרישות המפרטים
הטכניים.

 .4יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.
 .5מובהר ומודגש ,כי מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים ,הם המחייבים בלבד וכי כל האמור כאן בא להוסיף /
להשלים ולא לגרוע מהאמור במסמכי המכרז.
 .6הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעת המציע ותוגש במעטפה החיצונית כשהיא חתומה מטה.

בברכה,
עו"ד אלי קרמונה
רכז התקשרויות לתשתיות ופיתוח

הנני מאשר קבלת הודעה מס'  1למציעי מכרז מס'  21950לייצור ואספקה של חצץ עבור רבד החצץ של מסילת
רכבת ושבילי הליכה במתחמי הרכבת
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