אגף רכש והתקשרויות
12/10/2020

הודעה מס' 2
מכרז פומבי מס'  -22015להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ביצוע סקרים,
בדיקות ,תכנון שיקום ותכנון של גשרים ומבנים הנדסיים שונים – הבהרות ודחיית מועד
הגשה
.1

מובא לידיעת המציעים כי המועד המעודכן להגשת ההצעות הינו יום ה',22/10/2020 ,
מהשעה  8:30ועד השעה  ,13:00לתיבת המכרזים מס'  ,7הנמצאת במשרדי הנהלת
הרכבת ,רח' יוספטל  ,1לוד.

.2

לאור שאלות הבהרה שהופנו לרכבת במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את
ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו ,כמפורט להלן:

מס"ד

שם המסמך
(הפנייה למסמך
אליו מתייחסת
השאלה – הזמנה
להשתתף במכרז,
הסכם
נספח,
וכיו"ב)

מס'
סעיף

השאלה/ההערה

התייחסות ר"י

(הפנייה
לסעיף
הרלוונטי
במסמך
אליו
מתייחסת
השאלה)

כללי
נבקש לקבל את כלל נספחי הבקשה אינה מקובלת.
החוזה כקובץ פורמט .Word
הדבר יחסוך למציעים זמן רב
ויאפשר הגשה מסודרת וברורה.

.1

רישיונות מערכות מידע .נבקש
של עלויות
לקבל פירוט
הרישיונות של המערכות ובנוסף
לקבל פירוט של המערכות
והרישיונות הדרושים לטובת
תימחורם והכללתם בהצעה.

.2

2.11

בזכות
לפגוע
מבלי
המזמין להציב דרישות
למערכות נוספות ,לשם
עבודה עם הרכבת המציע
הזוכה יידרש לרכוש
רישיון משתמש למערכת
רמדור נט -מודול DM
מסמכים .מובהר כי
לרכבת אין כל השפעה על
מחיר הרישיון והמחיר
יכול וישתנה בעתיד.
מובא לידיעת המציעים,
מבלי להתחייב לכך ,כי
הרכבת מעריכה את עלות
הרישיון השנתית בסך של
כ ₪ 1,488 -לכל משתמש
(כ ₪ 124 -לחודש),
באחריות המציעים לפנות
אל חברת רמדור לשם
ברור מחירים .יודגש כי
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רישיון משתמש אחד
לכל
גישה
מאפשר
פרויקטי חטיבת פיתוח.

4.11

.3

התשלום עבור כל שירות
יבוצע בהתאם לתעריפים
וההנחה
נבקש לתקן כי התשלום עבור כל הרלוונטים
שירות יהיה בהסכמת שני שהוצעה ע"י המציע
בהצעתו ועל פי החלטת
הצדדים ושביעות רצונם.
הרכבת ובשיקול דעתה
הבלעדי.

ספקי משנה ויועצי משנה:
להבנתנו ,שכר הטרחה של ספקי
המשנה ישולם על ידי רכבת
ישראל לפי תעריף הרכבת.
במידה והדבר אינו כך ,יש
להוציא הבהרה.

.4

במסמכים לא ברור מי מספק
השונים
השירותים
את
הנדרשים לסקירות המבנים
לרבות מפקחים הסדרי תנועה
ואספקת ציוד נלווה לסקירות
כגון מנופים ואמצעי הרמה.

.5

17.7

.6

לאור היערכות המשק בישראל
בימי מגפת הקורונה וההתאמות
הנדרשות בתהליכי העבודה
בהתאם למגבלות עולה צורך
בתהליכי עבודה מרחוק או
במכשירים ניידים ,לרבות
פגישות זום לכן נודה לאפשר
זאת ולתקן את הסעיף בהתאם
למצב.

התשלום לספקי משנה
יבוצע בהתאם לתעריף
הרכבתי ויכלל במטלה
שתוצא לזוכה ויבוצע
בכפוף לאישור ר"י
שיתקבל טרם ביצוע
העבודה לזהות המבצע
והעלות .למען הסר ספק
הנחת המציע תחול גם על
התעריפים של יועצי
המשנה.
נוספים
שירותים
לסקירות מבנים כדוגמת
מפקחים הסדרי תנועה
ואספקת ציוד נלווה
לסקירות כגון מנופים
ואמצעי הרמה יבוצעו ע"י
ר"י ו/או קבלנים מטעמה
ובאחריותה.

ככל שידרשו פגישות הן
יתואמו ויבוצעו בהתאם
למצב (באופן פרונטלי או
באמצעות זום או בכל
אופן אחר).

לאור הניסיון הדרוש בגשרים
מורכבים (גשרי מקטעים וגשרי
בדחיקה) נבקש כי יינתן ניקוד הבקשה אינה מקובלת.
זהה לגשרי רכב וגשרי רכבת
מסוג זה.

.7

הזמנה להציע הצעות
.1

הזמנה להציע
הצעות

סעיף ,5
תת סעיף
5.3

נבקש להקל בתנאי הסף

הבקשה אינה מקובלת.

.2

מסמכי המכרז

טבלת
אמות
המידה

מבוקש להבהיר האם צוות
המשרד יכול להיות גם
מהנדס שלא עובד אורגני של

לצורך בחינת המציע
כי
נדרש
וההצעה
המהנדס יהיה עובד
אורגני.
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סעיף 1
צוות
המשרד

החברה אלא שיש לו הסכם
התקשרות עם החברה?

מבוקש להבהיר האם ניתן
להציג ניסיון ממקום עבודה
מהנדס
של
קודם
הראשי
הקונסטרוקציה
בחברה ,לצורך קבלת ניקוד
האיכות עבור המציע?

.3

מסמכי המכרז

טבלת
אמות
המידה
סעיף 3

.4

ביחס להוראות
הביטוח (סעיף )11
בעמודים 24-23
למסמכי המכרז

11.1

ביחס להוראות
הביטוח (סעיף )11
בעמודים 24-23
למסמכי המכרז

( 11.1א)

מבוקש כי המילים "וכל עוד
אחריות המתכנן קיימת"
והמילים "ובכל מקרה"
תמחקנה.

הבקשה מקובלת ובלבד
שמהנדס הקונסטרוקציה
היה המהנדס המוביל
בפרויקט.
ר"י שומרת לעצמה את
הזכות לבדוק נושא זה
מול מקום העבודה
מנהל
ו/או
הקודם
הפרויקט ו/או המזמין.
ללא שינוי.

.5

.6

ביחס
להוראות
הביטוח (סעיף
 )11בעמודים
 24-23למסמכי
המכרז

11.7

.7

ביחס
להוראות
הביטוח (סעיף
 )11בעמודים
 24-23למסמכי
המכרז

11.8

.8

ביחס
להוראות
הביטוח (סעיף
 )11בעמודים
 24-23למסמכי
המכרז

11.9

.9

ביחס לאישור
עריכת
הביטוח (נספח
י') בעמוד 52
למסמכי
המכרז

צד שלישי

מבוקש כי המילים "ואת מי
מטעם הרכבת" תמחקנה.

ללא שינוי.

מבוקש כי:
א .המילים "ו/או כל אדם או
גוף שהרכבת התחייבה
לשפות ו/או כללה פטור
לטובתו"
תמחקנה .א .מקובל.
מתבקשת
לחילופין
הרכבת להעביר רשימה ב .ללא שינוי.
הכוללת את כל הגופים
הנ"ל.
לאחר המילים "מי מטעם
המתכנן" ייכתב "עבורו".
מבוקש כי המילים "התואמת
המתכנן
ביטוחי
את
ובשינויים המחויבים את"
תמחקנה ובמקומן ייכתב
"בהתאם ל".

ללא שינוי.

מבוקש כי:
א .המילה "על" תמחק
ובמקומה ייכתב "רשאי".
לאחר המילים "משלים ללא שינוי.
לביטוחי המתכנן" ייכתב
"בקשר לשירותי המתכנן על
פי הסכם זה".

מבוקש כי קוד  309יימחק.

ללא שינוי.
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ביחס לאישור
עריכת
הביטוח (נספח
י') בעמוד 52
למסמכי
המכרז

אחריות
מקצועית

מבוקש כי קוד  309יימחק.

.11

הזמנה
להשתתף
במכרז 22015

סעיף – 3.2
נספח B
ההסכם על
נספחיו

נספח  – Bההסכם ונספחיו
הינם חלק ממסמכי המכרז /על המציע לצרף את כלל
ממסמכי ההליך.
מסמכי המכרז לרבות
האם נדרש למלא ולחתום על ההסכם ,שהם חתומים על
ההסכם ונספחיו ? או שצריך ידו.
בשלב זה רק לצרפם למכרז ?

.12

הזמנה
להשתתף
במכרז 22015

סעיף 17.6

.13

הזמנה
להשתתף
במכרז 22015

15

.10

נבקש את הבהרתכם בדבר
הגשת ההצעה:

ללא שינוי.

המכרז
מסמכי
כלל
ונספחיו ,לרבות טופס
ההצעה הכספית ,יוגשו ב2-
העתקים (מקור  +העתק).
טופס ההצעה הכספית
(מקור +העתק) יוכנסו
ביחד לתוך מעטפה פנימית,
אשר תסגר ותוכנס יחד עם
כל מסמכי המכרז (2
למעטפה
העתקים)
חיצונית.

את המכרז ונספחיו לרבות
טופס ההצעה הכספית יש
להגיש ב  2העתקים (מקור +
העתק) כאשר ע"ג כל מעטפה
יסומן "מקור" או "העתק"
האם כוונתכם היא שהצעה
כספית תוגש ב  2מעטפות
נפרדות אחת שרשום ע"ג
מקור ומעטפה שניה שכתוב
עליה העתק או שאת המקור את כל מסמכי המכרז
והעתק מכניסים לאותה (מקור +עותק) ,למעט
ההצעה הכספית ,מומלץ
המעטפה?
לשים במעטפות ,כאשר על
כמו כן ,גם לגביי מסמכי
כל מעטפה יסומן מקור או
המכרז ונספחיו גם כאן האם
העניין,
לפי
העתק,
מקור יוגש במעטפה נפרדת
למעטפה
ולהכניסם
ע"ג נציין מקור והעתק יוגש
חיצונית יחד עם מעטפת
במעטפה נפרדת וע"ג נרשום
הצעת המחיר.
העתק ?או שהמקור והעתק
יוגשו ביחד במעטפה אחת?
משרדנו נמצא בבני ברק (עיר הבקשה מקובלת ,מועד
שהוכרזה כעיר אדומה) ההגשה יידחה ליום ה',
שנכנסת הערב לסגר חלקי 22/10/2020
וסביר שתוכנס לסגר כללי.
את עבודת ההכנה למכרז
אנחנו לא יכולים לעשות
בעבודה מרחוק מהבית זה
במשרד,
לעבוד
דורש
ובהסתמך על מה שקרה בסגר
הקודם ,לא תהיה לנו גישה
פיזית למשרד .אני מבקש
ההגשה
מועד
להאריך
ולדחתה לסוף אוקטובר,
וזאת בתקוה ומתוך הנחה
שהסגר לא יארך יותר
משבועיים.

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות מחלקת התקשרויות לתשתיות ופיתוח ,יוספטל  1לוד
טל' 08-6533759 :פקס*5770 I www.rail.co.il I 08-6533720 :
עמוד  4מתוך 6

אגף רכש והתקשרויות
הסכם

.1

הסכם

.2

חוזה מתכנן

.1

טופס 6A

נספח ה'

נבקש לבטל את הדרישה
הנ"ל ,במכרזי תכנון לא נהוג
לבקש ערבות מן המתכנן,
הבקשה מקובלת.
בנוסף כעסק קטן ,הדבר פוגע
בתזרים המזומנים ובחופש
העיסוק.
האם צריך לחתום בשלב זה אין צורך בשלב זה לחתום
על חוזה מתכנן.
על החוזה
נספחי A

סיווג
גשרים

האם בסיווג  3ניתן להכליל
גשרי הולכי רגל מפלדה.

הבקשה אינה מקובלת.

בטופס  – A5טבלת הגשרים
אשר תוכננו  /שוקמו ע"י
המציע כתוב "לצורך הוכחת
עמידת המציע בתנאי הסף
וקביעת הניקוד באמת מידה
זו ,על המציע לפרט על גבי
הטבלה שהלן את הגשרים
אשר תוכננו/שוקמו/נבנו על
ידו ,אשר בנייתם הסתיימה
לפני שנת .." 2005
ואילו בסעיף  2.9בהזמנה
להציע הצעות כתוב:

.2

טופס  – A5טבלת
אשר
הגשרים
תוכננו  /שוקמו
ע"י המציע

טופס A5
וסעיפים
 2.9ו 2.10
להזמנה
להציע
הצעות

"גשר כביש" – גשר המיועד
לתנועת כלי רכב ,אשר לצורך
מכרז זה בנייתו או שיקומו
2005
משנה
הסתיימה
ואילך".
ובסעיף  2.10בהזמנה להציע
הצעות כתוב:

בטופס  A5נפלה טעות
סופר.
הכוונה הינה לגשרי כביש
אשר לצורך מכרז זה
שיקומם
או
בנייתם
הסתיימה משנת 2005
ואילך ,התקבל ע"י המזמין
ומשמש לתנועה סדירה של
כלי רכב.

"גשר רכב" – גשר המיועד
לתנועת רכבות ,אשר לצורך
מכרז זה בנייתו או שיקומו
הסתיימה משנת  2005ואילך.
נודה על הבהרתכם האם
מדובר בטופס  A5בטעות
סופר והכוונה היא "
הסתיימה משנת  2005ואילך
" כפי שכתוב בסעיפים  .2.9ו
. 2.10

.3

טפסי A

האם צריך למלא טפסים
בכתב יד או שאתם שולחים
בפורמט
הטפסים
את
 WORDואז ניתן יהיה
להדפיס בהם

ניתן להדפיס את הטבלאות
באופן עצמאי ,למלא ולצרף
להצעה ,ובלבד שתוכן
הטבלה יהא תואם לנספח
אשר פורסם ,או למלא את
הטפסים בכתב יד ,בהתאם
לשיקול דעת המציע.
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לא ברור לנו איך צריך למלא
את הטופס הזה .נראה לנו כי
יש שתי אפשרויות כלהלן:

.4

טפסי A

A-6

אפשרות  :1אם בעמודה
ראשונה רושמים את המספר
של הגשר לפי
הסידורי
המופיע ברשימה מטופס A-5
אז מה צריך לרשום בעמודה
של הסיווג? האם מספיק
לסמן בה סימן  +או לרשום
שוב את המספר הסידורי של
הגשר .ובכל מקרה ,אם זו
הכוונה אז בעמודה הראשונה המציע ימלא בטופס A5
הגשרים
כל
צריכות היו להיות  24שורות את
עבור כל  24הגשרים ולא רק שתוכננו/שוקמו על ידו .
 5שורות.
בטופס  A6המציע יכול
וכן ,מה המשמעות של המילה לרשום את המס' הסידורי
של הגשר שנרשם על ידו
סה"כ בשורה האחרונה?
בטבלה שב  A5בסיווג
אחת
אפשרות  :2בכל
המתאים.
מעמודות הסיווג צריך לרשום
את המספרים הסידוריים של
כל אותם הגשרים עפ"י טופס
לסיווג
שעונים
,A-5
הרלבנטי .אם זו הכוונה אז
לא ברור מה צריך לרשום
בעמודה הראשונה – היא
הפכה להיות מיותרת.
לא ברור מה
וגם כאן
המשמעות של סה"כ בשורה
האחרונה

נא להבהיר

 .3הודעה זו על נספחיה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.
 .4מובהר ,כי יתר סעיפי ותנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
בברכה,
רוויטל גל
מרכזת תחום רכש בינ"ל
_________________________________________________________________
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