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הודעה מס' 2
מכרז מס'  2222למתן שירותי ניהול תכנון ,ניהול ביצוע ,וניהול אחזקה של דרכים והסדרי תנועה במפגשי מסילה-
דרך ובדרכים שבאחריות רכבת ישראל  -מענה לשאלת הבהרה
 .1מוזכר ,כי מועד הגשת ההצעות במכרז הינו ביום ה' ,21/22/2222 ,החל מהשעה  20:22ועד השעה  20:22לתיבת
מכרזים מס'  ,7הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב יוספטל  ,2לוד.
 .2לאור 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.
 .3להלן מענה לשאלות הבהרה של המציעים:
מסמך

סעיף
3.1.2

מסמך
ההזמנה
3.1.3

שאלה
מבקשים כי לחילופין במופיע בסעיף זה ,יתאפשר למציע
האישורים הנדרשים לפי החוק באותה מדינה בה הוא עוסק
כעוסק מורשה או תאגיד.

תשובה
לא מאושר.

א.

א .מבקשים כי לחילופין ניסיון המציע יהיה של פרויקט אחד
שההיקף הכספי שלו לא יפחת מ 22-מלש"ח ובלבד שהסתיים
החל מתאריך ה.2112112210-
ב .מבקשים כי ניסיון המציע יכלול ניסיון של עובד בכיר אצל
המציע שיש להם קשרי עובד מעביד.
ג .מבקשים כי ניסיון המציע יכלול ניסיון של מנהל הפרויקט
שיוגש למכרז זה.
ד .מבקשים כי במקרה שמזמין העבודה אשר אינו נוהג לספק
אישור רשמי על סיום העבודה ,ניתן יהיה להגיש הצהרת
המתמודד חתומה בידי עו"ד הכוללת את פרטי המזמיןן.

ד.

ה .מבקשים להכיר בפרויקטי סלילה ועבודות הנדסה אזרחית
בכבישים בין עירוניים שבוצעו ע"י המציע בחו"ל ,שהיקף הכספי

ה.

ב.
ג.

הדרישה הינה
עבור  3פרויקטים
שונים בתחום
הסלילה בהתאם
להיקף הנדרש
כמפורט במסמך
ההזמנה.
ניסיון המציע הוא
הקובע ולא של
העובד הבכיר.
ניסיון המציע הוא
הקובע ולא של
מנהל הפרויקט.
נדרש לקבל אישור
מטעם המזמין
בלבד.
לא מאושר.

של כל פרויקט לפחות  2מלש"ח ונמסרו למזמין החל מתאריך ה-
.2112112210
מבוקש לשנות את תנאי הסף ולהקדים את מועד מסירת
הפרויקטים למזמין העבודה באופן הבא – "למציע ניסיון בניהול
ביצוע של לפחות  3פרוייקטים בתחום הסלילה ועבודות הנדסה

ללא שינוי.

אגף רכש והתקשרויות
מסמך

סעיף

שאלה
אזרחית בכבישים בינעירוניים שההיקף הכספי של כל אחד מהם
לא פחת מ 2-מלש"ח ,שנמסרו למזמין העבודה החל מיום
."2112112212
האם אפשר להגיש פרויקטים אשר בוצעו בכבישים תוך
עירוניים?

3.2

האם בשני המקרים 3.2.2.2 ,3.2.1.2 :טופס  A7יענה על
הדרישה ,אין הפרדה למפקח?
מבקשים להכיר בפרויקטי תשתית להקמת מסילות כחלק
מניסיון מנהל הפרויקט

תשובה

מאושר ,כל עוד
הפרויקטים אשר
הוצגו עומדים כמפורט
במסמך ההזמנה.
נספח  A7כולל מנהל
פרויקט בנפרד ומפקח
בנפרד.
כמפורט במסמך
ההזמנה בסעיף .3.1.3

3.2.1

3.2.2

א .סעיף  , 3.2.1.1האם הכוונה לפירוט כאמור בסעיף 3.1.0
במקום 3.1.3
ב .איך מחשבים עלות עב' פיתוח למנהל האחזקה בהיקף שנתי?
מבקשים כי המפקח המוצע יוכל להיות הנדסאי אדריכלות
ובתנאי שיש לו רישיון הנדסאי בתוקף ולו  8שנות ניסיון לפחות
בניהול ופיקוח פרויקטי תשתית וכמופיע בסעיף 3.2.2.2

א .כן ,טעות סופר.
ב .כמפורט במחירון
וביתר מסמכי המכרז.
לא מאושר.

האם ניתן להגיש יותר ממועמד אחד למשרת הפיקוח ויותר
מאחד למשרת מנהל פרויקט?
ניסיון מפקח -האם שנות וותק של הנדסאי בתחום הביצוע
יכולות להיכלל כשנות וותק בניהול ופיקוח?

א .כן ,ובתנאי שכל
המועמדים יעמדו
בדרישות המפורטות
במסמכי המכרז.
ב .לא ,כיוון שבשנות
וותק בתחום הביצוע
האיש המוצע לא
בהכרח תפקד כמנהל
הפרויקט.
פירוט האתרים מופיע
במסמכי ההזמנה.

פירוט האתרים איננו מופיע בנספח א' לחוזה (לא מצאנו פירוט
שכזה).
2.2

לא מצאנו מדבקות באתר המכרז.

צורף בהתאם.
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קבלה על אישור תשלום ,איפה הדרישה?
האם צריך ערבות ,אין נוסח לערבות במכרזים?
לאור המצב והסגר הכללי ,המונע מאיתנו הגשת המכרז בזמן
בעקבות העובדה כי מזמיני עבודה עובדים במתכונת מצומצמת,
שירותים אדמיניסטרטיביים סגורים הנדרשים לצורך הכנת
המכרז ועוד ,נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז.

אין תשלום דמי
השתתפות במכרז ,על
כן אין צורך בקבלה.
אין ערבות הצעה.
הבקשה נדחית.

אגף רכש והתקשרויות

 .3הודעה זו על נספחיה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.
 .0מובהר ,כי יתר סעיפי ותנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

בברכה,
טל סיטלקול
רכז התקשרויות לתשתיות ופיתוח

הנני מאשר קבלת הודעה מס'  2למציעי מכרז מס' 2222
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