אגף רכש והתקשרויות

 1בדצמבר 2020

הודעה מס' 1
מכרז מס'  - 2207למתן שירותי תכנון ראשוני ,תכנון סטטוטורי ,תכנון מוקדם ומפורט ופיקוח
עליון של הקמת מסילות ברזל – דחיית מועד ההגשה ועדכונים

.1

מובא לידיעת המציעים כי המועד להגשת הצעות למכרז שבנדון יידחה,
ויתקיים ביום ב' 04/01/2021 ,החל משעה  8:00ועד השעה  ,13:00לתיבת
המכרזים מס'  ,7הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל  ,1לוד.

.2

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

תשובת הרכבת:

מס"ד

שם המסמך

סעיף

1

מסמךA

2.1

האם אפשר לקבל קובץ WORD
של כל הנספחים?

לא ניתן לקבל
הנספחים ו/או
מסמכי המכרז
בקבצי WORD

2

מסמךA

8.2.3

האם ניתן לרשום מהנדסים
שבלימודי "הנדסת מסילות" בטכניון
וצפויים לסיים תוך כמה חודשים?
אם לא ,האם ניתן בהמשך להוסיף
אותם על מנת להעלות ניקוד?

3

מסמךA

10.1.2.3

האם ניתן לרשום פרויקט כפרויקט
סטטוטורי אם נמצא אחרי שלב
התנגדויות ומממתין למתן תוקף?

1

לא .ראה סעיף 8.1.6

לא .לעניין סעיף זה
יצוין כי הניקוד יינתן
עבור תב"ע אשר
קיבלה תוקף החל
משנת ( 2010כולל)
ואילך.

אגף רכש והתקשרויות
4

מסמךA

10.1.2.7 +
10.1.2.7.1

בסעיף  10.1.2.7כתוב " ניסיון צוות
של מהנדסי מסילות או בעלי תעודת
"תכנית בהנדסת מסילות" במציע
בתחום התכנון.בסעיף 10.1.2.7.1
כתוב  -לצורך קביעת הניקוד בסעיף
זה ,על המציע להציג פרויקטים של
תכנון מסילות ברזל של רכבת (לא
כולל רכבת קלה/מטרו) של אחד
הבעלים ו/או שותף ו/או עובד במציע
כבגדרתו בסעיף  8.1.7לעיל שהינם
מהנדסי מסילות ברזל ,על גבי נספח
למכרז זה .בסעיף זה לא רשום A13
או בעלי תעודת "תכנית בהנדסת
מסילות" .נא הבהרתכם האם בסעיף
זה הכוונה היא מהנדסי מסילות או
בעלי תעודת "תכנית בהנדסת
מסילות".

5

מסמךA

10.1.2.1

מצוין כי מקסימום הנקודות למלוי
סעיף זה הינו  ,15אבל בפירוט אמות
המידה מקסימום פרויקטים 8 - 6
פרוייקטים מצוין רק  10נקודות ,
נודה על הסבר לסתירה.

מדובר בטעות סופר.
הוסף:
 9פרויקטים ומעלה:
 15נקודות.

6

מסמךA

10.1.2.2

לא ברור מה כלול במסגרת "תכנית
מתאר"  .האם הכוונה לתב"ע
מפורטת בועדה המחוזית?

סעיף זה מתייחס
לתב"ע אשר קיבלה
תוקף החל משנת
 ,2010לרבות תב"ע
מפורטת בועדה
המחוזית.

7

מסמךA

10.1.2.3

לא ברור השוני בין פרויקט
"תחבורתי בעל מורכבות" ל"פרויקט
תחבורתי"

ראה סעיפים
10.1.1.2 10.1.1.1
וגם פירוט פרויקטים
כפי שהוצג בסעיפים
- 10.1.2.3.5
. 10.1.2.3.7

8

מסמךA

10.1.2.1

מבוקש להבהיר למה הכוונה
פרויקטים שהסתיימו לאחר שנת
 ?2010האם ניתן לכלול פרויקטים
שהסתיימו החל מיום ? 01/01/2010

מובהר כי יש להציג
פרויקטים שתכנונם
החל מיום 1/1/2011
והסתיימו עד למועד

2

מדובר בטעות סופר.
המילים :ו/או בעל
תעודת סיום תכנית
בהנדסת מסילות"
הוספו לסעיפים
A13ולנספח

אגף רכש והתקשרויות
הגשת הצעות במכרז
זה.
9

מסמךA

8.1.5

מבוקש כי מהנדסים אזרחיים
הרשומים במדור מסילות ברזל בעלי
ניסיון מוכח בהתאם לדרישות
המכרז יענו להגדרת "מהנדס מסילות
ברזל".

נוסח הסעיף לא
ישונה.

10

מסמךA

2.1 +2.2

האם ניתן לקבל את הנספחים למילוי
בקובץ פתוח לצורך מלוי הפרטים
באופן ממוחשב ולא בדיו  ,כפי
שנכתב בסעיף 13.6

לא .לעניין זה ראה
תשובה מס'  1לעיל.

11

מסמךA

2.2.12

12

מסמךA

2.2.16

13

מסמךA

8.1.6

האם נדרש לחתום ולהגיש עם
נספח B12מסמכי המכרז את נספח
הבטיחות ?
בסעיף זה למסמכי ההזמנה מופיע
כהודעות למציעים ואילו B15נספח
בחוזה עמוד  47ההודעות למציעים
 יש לתקןB16הינו נספחהאם ניתן לכלול כמהנדסי מסילות
מהנדסים אשר סיימו קורס בטכניון
של הנדסת תחבורה מסילתית בשנת
? 2016

אין צורך .המציעים
הזוכים יידרשו
לחתום אך אין צורך
להגיש בשלב הגשת
ההצעות.
סעיף  2.2.16יתוקן.
ראה מסמך הזמנה
מתוקן.
נוסח הסעיף לא
ישונה.

14

מסמךA

10.1.2.1
10.1.2.2
10.1.2.3.2
10.1.2.4
10.1.2.5.2

מבוקש להבהיר כי הצגת הניסיון
הצבור שלא במסגרת המציע נכון גם
לגבי עובדים במציע העומדים בתנאי
הסף ולא רק של בעלים/שותף

אין שינוי.

15

מסמךA

10.1.2.2

מבוקש להבהיר כי תכנית תשתיות
לאומיות (תת"ל) שהוכנה עבור רכבת
ישראל והועברה למתן הערות
והשגות תוכל להיחשב במניין
התכניות לצורך ניקוד סעיף זה.

במסגרת סעיף זה
המציע חייב להגיש
תב"עות אשר קיבלו
תוקף .אישור תכניות
תת"ל שייך לסעיף
. 10.1.2.3

3

אגף רכש והתקשרויות
16

מסמךA

10.1.2.2

מבוקש להבהיר כי תכנית תשתיות
לאומיות (תת"ל) שהוכנה עבור רכבת
ישראל ואושרה בוועדת היגוי 1
ברכבת תוכל להיחשב במניין
התכניות לצורך ניקוד סעיף זה.

לא ,רק תב"עות.
במסגרת סעיף זה
המציע חייב להגיש
תב"עות אשר קיבלו
תוקף .אישור תכניות
תת"ל שייך לסעיף
. 10.1.2.3

17

מסמךA

10.1.2.6.1

מבוקש כי מהנדסים הלומדים
בסמסטר הנוכחי בתכנית להנדסת
מסילות בטכניון ,יוכלו להיכלל
בצוות מהנדסי המסילות של המציע
לאחר שיקבלו תעודת גמר עם סיום
לימודיהם בהצלחה .עדכון הרישום
יבוצע רק לאחר סיום הלימודים
וקבלת תעודת הגמר.

הסעיף נותר על כנו.

18

מסמךA

23

במכרז זה אין דמי השתתפות  ,למה
הכוונה "החזר דמי השתתפות"
במקרה של ביטול מכרז המופיע
בסעיף זה ?

הסעיף יימחק.

19

מסמךA

10.1.1.1

הגדרה של פרויקט הנדסה אזרחית
אנו מבינים כי פרויקט הנדסה
אזרחית הינו שווה ערך לפרויקט
תחבורתי .בכל סעיפי הניקוד
( )10.1.2.1-10.1.2.8אין התייחסות
להגדרה פרויקט הנדסה אזרחית.
אנא אישורכם.

פרויקט תחבורתי
שווה ערך לפרויקט
הנדסה אזרחית
המוגדר בסעיף
10.1.1.1

20

מסמךA

10.1.2.2

ניקוד בגין ניסיון המציע בתכנון
סטטוטורי של פרויקטים תחבורתיים
(א) אנו מבקשים לאפשר הצגה של
פרויקטים שקיבלו תוקף משנת 2005
ואילך (במקום  2010כאמור במקור),
כדי לאחד עם התקופה לגבי סעיף
.10.1.2.3
(ב) האם ניתן להציג במסגרת סעיף
זה ליווי של תכניות סטטוטוריות
לשכונות מגורים עירוניות שבמסגרתו
הוכנו נספחי דרכים ,תנועה ,וכדומה?
שאלה  /בקשה זו מהווה המשך
להגדרה של פרויקט תחבורתי בסעיף
4

(א) לא מקובל.
הסעיף ישאר על כנו.
(ב) בסעיף זה מציגים
רק תב"עות שקיבלו
תוקף משנת 2010
אפשרי גם של שכונות
מגורים( .ג) אפשר
להציג תב"עות
שקיבלו תוקף
בוועדות מחוזיות.

אגף רכש והתקשרויות
. 10.1.1.1
(ג) אנו מבקשים לאפשר כאן הצגה
גם של פרויקטים תחבורתיים
שקיבלו תוקף בוועדות מחוזיות.
אנא התייחסותכם ו/או אישורכם.

21

מסמךA

10.1.2.3

ניקוד בגין ניסיון המציע בתכנון
סטטוטורי של פרויקטים מורכבים:
הגדרה של פרויקט מורכב
האם פרויקט הכולל מבנה של גשר,
מנהרה וכדומה נחשב למורכב?
אנא אישורכם.

ניתן להציג פרויקט
גשר/מנהרה כמורכב
אר רק במידה
והתוכנית נחשבה
כתכנית דרך עפ"י
סעיף 119ב' לחוק
התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-

22

מסמךA

10.1.2.4

ניקוד בגין ניסיון המציע בתכנון
מסילות ברזל
אנו מבינים כי ניתן להציג כאן גם
פרויקטים של רכבת קלה  /מטרו.
אנא אישורכם

ניקוד בגין ניסיון
המציע בתכנון
מסילות ברזל יינתן
עבור פרויקטים
מסילות ברזל של
רכבת כבדה בלבד.

23

מסמךA

10.1.2.3.5
10.1.2.3.6

ניקוד בגין ניסיון המציע בתכנון
סטטוטורי של פרויקטים מורכבים:
שכונות מגורים
האם ניתן להציג במסגרת קבוצה זו
גם ליווי סטטוטורי לתכניות של
שכונות מגורים הכוללות מבנים
מסוגים שונים?
אנא אישורכם.

לא .שכונות מגורים
זהו לא פרויקט
תחבורתי ולא
כתכנית דרך עפ"י
סעיף 119ב' לחוק
התכנון והבנייה,
התשכ"ה.1965-
מדובר על ניסיון
קודם של המציע
בתכנון סטטוטורי של
פרויקטים

5

אגף רכש והתקשרויות
תחבורתיים בעלי
מורכבות.

24

מסמךA

10.1.2.3.7

ניקוד בגין ניסיון המציע בתכנון
סטטוטורי של פרויקטים מורכבים
(אורך הפרויקט)
(א) אנו סבורים כי האורך של  40ק"מ
הנקוב האמור בסעיף זה הינו מופרז
ואינו מעשי .לא ידוע לנו על תכנית
יחידה שמתייחסת לפרויקט
דרך/מסילה באורך  40ק"מ (להוציא
המטרו של מטרופולין תל אביב
שטרם אושר ,ומסילת כרמיאל -
קריית שמונה שטרם הופקד).
בהמשך לאמור לעיל שום מתחם
רכבת למשל (הכלול בהגדרה לעניין
זה) אינו עומד בקריטריון זה ,מכיוון
שלמרות ריבוי מסילות שבו חישוב
אורכו מוגדר לפי סעיף 10.1.2.7.6.
רק לגבי מסילות ראשיות .נבקשכם
לעדכן את ההגדרה של קטגוריה זו:
להסיר את הדרישה לאורך הפרויקט
ולהותיר רק אישור כתכנית מתאר
ארצית או של הוועדה לתשתיות
לאומיות .לעניין מתחמי רכבת
לאפשר חישוב אורך של מכלול
המסילות ולא רק של הקווים
הראשיים.
בהמשך לאמור לעיל משרדנו הכין
את התכנית הסטטוטורית של חשמול
מערך המסילות של הרכבת
תת"ל ,18/אשר כללה  420ק"מ של
מסילות עם סדרה של מבנים
הנדסיים (כמו תחנות השנאה) .אנו
מבקשים לאפשר הצגה של פרויקט
זה במסגרת סעיף .10.1.2.3.7

6

(א) פרויקטים בסעיף
זה אינם
מתייחסים רק
למסילות רכבת
כבדה אלא גם על
כבישים ,רכבת
קלה ,מטרו
מתחמים
רכבתיים וכו'.
תת"ל  18גם
נחשב כפרויקט
בעל מורכבות.
(ב) כן

אגף רכש והתקשרויות
(ב) האם פרויקט שאורכו פחות מ40 -
ק"מ אשר אושר כתכנית מתאר
ארצית ייחשב במסגרת סעיף
?10.1.2.3.6
25

מסמךA

10.1.2.3.7

ניקוד בגין ניסיון המציע בתכנון
סטטוטורי של פרויקטים מורכבים:
בקשת הקלה
אנו מבקשים להקל על הדרישה לפי
סעיפים  10.1.2.3.5-7ולאפשר הצגה
של תכנון סטטוטורי בפרויקטים
שהתכנית בגינם פורסמה להפקדה
בשנתיים האחרונות טרם פרסום
המכרז הנוכחי ולא נדחתה או
בוטלה .ראוי לציין כי בקשת הקלה זו
נשאלה במכרז המסגרת הקודם מס'
 21526בשנת  2015והיא אושרה.

לא מאושר

26

מסמךA

10.1.2.1
10.1.2.4

ניקוד בגין רכיבים של כבישים /
מסילות באותו פרויקט
משרדנו תכנן מספר פרויקטים שכללו
מסילות רכבת וגם כבישים במסגרת
אותה הזמנה .האם אפשר להציג
לעניין ניקוד כל רכיב בנפרד ,כגון:
כבישים במסגרת סעיף  10.1.2.1וגם
מסילות במסגרת סעיף ,10.1.2.4
וזאת בשים לב להערה בפסקה
השנייה של סעיף  10.1.2.4שאין
להציג אותו פרויקט בשני הסעיפים.
אנא הבהרתכם.

כן ,אפשרי להציג
בסעיף  10.1.2.1תכנון
כביש כפרויקט
תחבורתי בלבד
ובסעיף 10.1.2.4
להציג פרויקט
מסילתי.

27

קבוצת
נספחים
למסמך : A
A7נספחיםA13

איש קשר מטעם המזמין
אנו סבורים כי הדרישה לנקוב בשמו
של איש קשר שפעיל עדיין אצל מזמין
העבודה אינה מעשית במקרים רבים,
מאחר שמדובר בפרויקטים שתכנונם
נעשה לפני שנים רבות .אנו מבקשים
להסיר דרישה זו ולאפשר הצגה של
איש קשר שהיה מעורב בפרויקט גם
אם כיום אינו יותר אצל המזמין.

יש לפרט איש קשר
שעדיין פעיל היום
אצל מזמין העבודה.
בנוסף ,ניתן לפרט גם
איש קשר רלוונטי
שחדל לעבוד אצל
מזמין העבודה.
הרכבת אינה
מתחייבת לפנות

הכל

7

אגף רכש והתקשרויות
ראוי לציין כי שאלת הבהרה זו
נשאלה במכרז המסגרת הקודם מס'
 21526בשנת  2015וניתנה תשובה כי
ניתן לפרט גם איש קשר רלבנטי
שחדל לעבוד אצל המזמין.

דווקא לאיש קשר
מסוים.

28

קבוצת
נספחים
למסמך : A
A1נספחיםA14

14

סימון "יוכנס למעטפה החיצונית"
לא ברור למה הכוונה בתווית "יוכנס
למעטפה החיצונית" .אנו מבינים כי
הכוונה למעטפה של ההצעה הטכנית
שהיא נפרדת מההצעה הכספית .אנא
אישורכם ו/או הבהרתכם.

מעטפה חיצונית :
ההזמנה להשתתף
במכרז על נספחיה
הטפסים המסומנים
להזמנהA .כנספחי
מעטפה פנימית:
הצעה כספית.

29

מסמךA

14.6

הנחיות לאריזת ההצעה
לעניות דעתנו נפלה טעות סופר
בניסוח הסעיף .אנו מבינים כי הכוונה
היא לסמן מקור או העתק את עותקי
ההצעה ולא את המעטפות .אנא
אישורכם.

ללא שינוי

30

מסמךA

10.1.2.1

לעניין סעיף  10.1.2.1האם כאשר
המציע ביצע באותו הפרויקט תכנון
מוקדם וגם תכנון מפורט יינתן ניקוד
מצטבר גם בגין התכנון המוקדם וגם
בגין הניקוד המפורט

לא .הניקוד הינו על
כמות פרויקטים

31

מסמךA

3.3

באם נדרש להציג בשלב ההגשה צוות
תכנון

ראה סעיף  8.2.2ו-
8.2.3

32

מסמךA

10.1.2.1

האם ניתן לרשום פרויקטים שתוכננו
לשלב D.B
(כמתכנן מדינה)

אין קשר לסוג המכרז
או עבור מי בוצע
תכנון ,אלא על ניסיון
קודם של המציע
בתכנון מוקדם ו/או
מפורט של פרויקטים
תחבורתיים.

33

מסמךA

10.1.2.1

האם ניתן לרשום פרויקטים שתוכננו
במסגרת D.B

אין קשר לסוג המכרז
או עבור מי בוצע

8

אגף רכש והתקשרויות
(עבור קבלן)

תכנון ,אלא על ניסיון
קודם של המציע
בתכנון מוקדם ו/או
מפורט של פרויקטים
תחבורתיים.

34

מסמךA

10.1.2.4

האם ניתן לרשום פרויקטים שתוכננו
לשלב D.B
(כמתכנן מדינה)

אין קשר לסוג המכרז
או עבור מי בוצע
תכנון ,אלא על ניסיון
קודם של המציע
בתכנון מוקדם ו/או
מפורט של פרויקט
מסילת ברזל.

35

מסמךA

10.1.2.4

האם ניתן לרשום פרויקטים שתוכננו
במסגרת D.B
(עבור קבלן)

אין קשר לסוג המכרז
או עבור מי בוצע
תכנון ,אלא על ניסיון
קודם של המציע
בתכנון מוקדם ו/או
מפורט של פרויקט
מסילת ברזל.

36

מסמךA

10.1.2.3.7

כמה ניקוד ניתן לכל פרויקט

12נקודות לכל
פרויקט .יודגש כי לא
ניתן לצבור מעל
12נקודות בסעיף זה.

9

אגף רכש והתקשרויות
37

מסמךA

10.1.2.5

האם ניתן לרשום את אותם
הפרויקטים שרשמנו בסעיף 10.1.2.4
ו10.1.2.1

בסעיף  10.1.2.5יש
להציג פרויקטים
מורכבים שמציע
תכנן אותם ברמה
תכנון מפורט והם
בוצעו או נמצאים
בתהליך ביצוע משנת
 2010ואילך ,כאשר
בסעיף 10.1.2.4
הפרויקטים הוצגו
כתכנון מוקדם בלבד.
פרויקטים שבסעיף
 10.1.2.1הם לא
מורכבים ולא
מתאימים לסעיף
.10.1.2.5

38

מסמךA

10.1.2.5.6.1

מה משמעות מבנה הנדסי

מבנה הנדסי  -גשר
מסילה ,מנהרה

39

מסמךA

10.1.2.5.6.1

מה אורך מינימום של כביש עירוני

אין הגבלה

40

מסמךA

10.1.2.5.6.2

האם ניתן לרשום פרויקטים שתוכננו
פרויקטי D.B
עבור קבלן

כן

41

מסמךA

10.1.2.5.6.3

האם יש אורך מינימום של כביש בין
עירוני

לא

42

מסמךA

10.1.2.5.6.3

האם יש אורך מינימום של שלוחת
מסילת ברזל

אין

43

מסמךA

10.1.2.5.6.3

כמה פרויקטים יש לרשום כדי להגיע
ל 12נקודות

12נקודות לכל
פרויקט .יודגש כי לא
ניתן לצבור מעל
12נקודות בסעיף זה.

44

מסמךA

10.1.2.7.7

האם ניתן לרשום פרויקטי D.B
עבור מדינה

אין קשר לסוג המכרז
או עבור מי בוצע
תכנון ,אלא על הצגת
ניסיון קודם של
המציע בתכנון
מוקדם ו/או מפורט
של מסילות ברזל.
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45

מסמךA

10.1.2.7.7

האם ניתן לרשום פרויקטי D.B
עבור זכיין

אין קשר לסוג המכרז
או עבור מי בוצע
תכנון ,אלא על הצגת
ניסיון קודם של
המציע בתכנון
מוקדם ו/או מפורט
של מסילות ברזל.

46

מסמךA

10.1.2.7.7

האם ניתן לרשום פרויקטים שהוצגו
בסעיפים קודמים

ניתן לרשום
פרויקטים מסילתיים
מסעיפים אחרים
ולשייך אותם לצוות
מהנדסי מסילות או
בעלי תעודות סיום
תכנית הנדסת
מסילות במוסד
טכניון ,היחידה
ללימודי המשך
ולימודי חוץ.

47

מסמךA

בנספחים A5 A6 A12
נדרש לצרף צילום של תלושי
משכורת ,מבוקש להציג אישור רו"ח
בלבד להוכחת קיום יחסי עובד
מעביד במקום תלושי השכר ,מפאת
דיסקרטיות ופרטיות לעובדים.

ניתן להציג תלושי
משכורת או אישור
רו"ח מבקר כי העובד
עובד לפחות 3
חודשים כשכיר
במציע.

48

חוזה

נספחים
Aלמסמך

B1-B7
האם נדרש להפיק ולהגיש עם מסמכי
המכרז את נספחים
B1 - B7

אין צורך .המציעים
הזוכים יידרשו
לחתום אך אין צורך
להגיש בשלב הגשת
ההצעות.

49

חוזה

2.3ב

אנא הבהירו כי האמור בסעיף כפוף
לכך שנמסר לספק כל המידע השלם
ולא נמסר כל מידע חסר

נוסח הסעיף לא
ישונה.

50

חוזה

2.3ז ו 2.4-ה
14.1

אנא הבהירו ,כי יינתנו נימוקים
מטעם הרכבת וזכות בירור אל מול
הספק השירותים בטרם כל
קיזוז/ניכוי

מובהר כי בטרם
יבוצע קיזוז תימסר
הודעה לספק.

51

חוזה

2.5ב

אנא הבהירו האם במקרה של שינוי
מהותי או תוספת מהותית תתקבל
תמורה נוספת

נוסח הסעיף לא
ישונה.
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52

חוזה

2.5ד

אנא הבהירו כי במקרה של העברת
העבודות לאחר ,תפסקנה חובות
הספק לרבות האחריות הקבועה
בהסכם.

נוסח הסעיף לא
ישונה.

53

חוזה

2.7ד

אנא הבהירו כי האמור יחול למעט
במקרה של רשלנות ו/או זדון של
הרכבת

מובהר כי הסעיף לא
יחול במקרה של נזק
בזדון של עובדי
הרכבת

54

חוזה

 2.10.2ג
2.10.3ג

אנא הבהירו כי לספק תינתן זכות
להביע עמדתו בטרם החלפת עובד או
קבלן משנה

נוסח הסעיף לא
ישונה.

55

חוזה

4.12

האם במעמד הגשת המכרז יש לצרף
את חתימת כל העובדים במציע
B9שנכללו במכרז זה ע"ג נספח
שמירה על סודיות ,מלבד מורשי
החתימה של המציע בלבד ?

יש להפריד בין
דרישות המכרז
בהזמנה להציע
הצעות לבין דרישות
ההסכם .נספח זה
עבור עובדי הספק
כאמור בחוזה יוגש
ע"י הספק לאחר
הודעת הזכייה .אין
בכך משום גריעה
בחובת הספק להגיש
את הנספחים
הנדרשים ממנו
בהזמנה להציע
הצעות.

56

חוזה

4.3

מבוקש להבהיר מהם ההיטלים ו/או
האגרות אשר יושתו על המתכנן .
מכיוון שסעיף זה עלול להגדיל
משמעותית את הוצאות התכנון ,לא
סביר שאגרות והיטלים כלשהם
יושתו על המתכנן .הבהרה זו נדרשת
במיוחד לאור העובדה כי לחברות
תשתית ציבוריות ופרטיות שיקול
בלעדי בהצגת דרישות תשלום שונות,
לרבות תשלום עבור אינפורמציה
הכוללת הוצאות של כ"א בשטח.

מובהר כי מדובר
באגרות והיטלים
החלים על השירותים
ו/או הספק מכוח
הדין .אגרות
והיטלים החלים לפי
דין על הרכבת
ישולמו על ידי או
ע"ח הרכבת.
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חוזה

6.6

מבוקש להבהיר כי אחוז ההנחה
המוצע יחול גם על שכרם של יועצי
המשנה

מובהר בזאת ,כי
המתכנן חייב לשלם
מתוך התמורה
המיועדת ליועצי
המשנה את השכר
הקבוע להם בתעריף
ו/או בניתוח השכר
לרבות הנחת חוזה.

58

חוזה

6.12

מבוקש לבטל סעיף זה ,עד כה מסים,
היטלים ותשלומי חובה שולמו ע"י
הרכבת.

מובהר כי מדובר
באגרות והיטלים
החלים על השירותים
ו/או הספק מכוח
הדין .אגרות
והיטלים החלים לפי
דין על הרכבת
ישולמו על ידי או
ע"ח הרכבת.

59

חוזה

7

סכום הפיצוי הנו גבוה לאופי עבודת
ספק -מתכנן .מבוקש להעמיד את
סכום הפיצוי על שיעור של כ50%-
מהמפורט בסעיף.

נוסח הסעיף לא
ישונה.

60

חוזה

8.1

האם במעמד הגשת המכרז יש
להחתים את כל העובדים שנכללו
,ניגוד B12במכרז זה ע"ג נספח
עניינים ,או שדי בחתימתם של
מורשי החתימה של המציע בלבד.

ראה תשובה 55

61

חוזה

13.3

אנא הבהירו כי בטרם הרכבת תעביר
את זכויותיה לפי החוזה היא תוודא
שאין לספק ניגוד עניינים עם הנעבר

מובהר כי במקרה בו
הרכבת תעשה שימוש
בזכותה ותסב את
ההסכם לצד ג',
ולספק קיים חשש של
ניגוד עניינים עם
אותו צד ג' ,על הספק
להודיע על כך
לרכבת.

62

חוזה

16

אנא הבהירו כי במקרה של הפסקת
העבודות ו/או העברה לספק אחר
תופסק אחריות הספק לפי החוזה על
כל המשתמע

נוסח הסעיף לא
ישונה.
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63

חוזה

64

חוזה

65

חוזה

2.1

66

חוזה

2.1

האם גם על היועצים חלה הנחת חוזה

67

חוזה

6

האם ניתן לרשום שבמידה ותעריף
הרכבת לא יהיה רלוונטי יופעל
תעריף נת"י ו/או כל תעריף אחר
והאם על האמור יחול גם הנחת חוזה

המנגנון כולו מפורט
בסעיפים 6.3 ,6.2

68

חוזה

6

מבקשים שתעריף שעתי לא יכול עליו
הנחת חוזה במידה ויהיו מטלות
(שעות)

נוסח הסעיף לא
ישונה.

69

חוזה

12.1

מבוקש כי :המילים "וכל עוד
אחריות המתכנן קיימת" והמילים
"ובכל מקרה" תמחקנה .בס"ק א'
המילה "מתאונה" תמחק ובמקומה
ייכתב "מתאונת עבודה" .בס"ק ג'
המילים "במישירין או בעקיפין עם"
תמחקנה

ללא שינוי

70

חוזה

12.7

מבוקש כי :המילים "ו/או כל אדם או
גוף שהרכבת התחייבה לשפות ו/או
כללה פטור לטובתו" תמחקנה.
לחילופין מתבקשת הרכבת להעביר
רשימה הכוללת את כל הגופים הנ"ל.
לאחר המילים "מי מטעם הספק"
ייכתב "עבור הספק".

ללא שינוי

B10נספח

אנא הבהירו כי תינתן ארכה במקרים
של עיכוב הנובע בשל כוח עליון

נוסח הסעיף לא
ישונה.

בסעיף  2נכתב "הקבלן" במקום
ה"מתכנן" וכן במיקום אישור הבנק
גם כן נכתב "הקבלן" ,נודה על תיקון.

מובהר כי בכל מקום
וכן גם B10בנספח
בו רשום B11בנספח
"הקבלן" הכוונה היא
למתכנן

האם יאושר תקורה על הפעלת
יועצים דרך החוזה

נושא התקורה
מפורט בתעריף
הרכבת
הנחת חוזה חלה גם
על יועצי משנה ונותני
שירותים אחרים
המועסקים ע"י
המתכנן

14

אגף רכש והתקשרויות
71

חוזה

12.9

72

חוזה

נספח B8
אישור קיום
ביטוחים

73

חוזה

12.1

מבוקש למחוק את המילים "וכל עוד
אחריותו קיימת".

74

חוזה

12.1א'

מבוקש למחוק את המילים "ואת מי
מטעם הרכבת".

ללא שינוי

75

חוזה

12.1ב'

מבוקש למחוק את המילים "לרבות
הרכבת ,עובדי הרכבת והבאים מטעם
הרכבת".

ללא שינוי

76

חוזה

12.1ג'

מבוקש למחוק את המילים "או
בעקיפין".

ללא שינוי

77

חוזה

12.7

מבוקש למחוק את המילים "ו/או כל
הבאים מטעמו" בשורה השנייה.
בשורה השלישית ,מבוקש למחוק את
המילים "או על ידי מי מטעם
הספק".

ללא שינוי

78

חוזה

12.9

מבוקש למחוק את המילים "ו/או כל
הבאים מטעמם של הגורמים
הנזכרים לעיל".

ללא שינוי

79

חוזה

12.1

מבוקש למחוק את המילים "ו/או מי
מטעם הרכבת".

ללא שינוי

80

חוזה

א .האחריות ל ₪ 6,000,000 -בלבד.
כמו כן מבוקש להפחית את תקופת
הגילוי מ 12-ל 6-חודשים.
ב .מבוקש למחוק את קוד , 085שכן
איננו מספקים שירותי פיקוח צמוד
(כן מספקים שירותי פיקוח עליון).

ללא שינוי

81

חוזה

B8נספח

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

ללא שינוי

מבוקש כי קוד  309ימחק

ללא שינוי

הבקשה מקובלת

הסעיף אינו מפרט את מגבלת
2.4ו'-ז '
האחריות של הספק כלפי הרכבת
11-10
וצדדים שלישיים – בהתאם
למקובלות בענף אנא הבהירו כי
אחריות הספק מוגבלת באחוז מסוים

15

ללא שינוי

אגף רכש והתקשרויות
או בסך התמורה המגיעה לספק או
בגובה ביטוח האחריות המקצועית.

82

חוזה

אנא הבהירו האם גם במקרה של
מידע חסר שנמסר מטעם הרכבת
ו/או במקרה של רשלנות של הרכבת
האם אין לרכבת כל אחריות כלפי
הספק.

כמנוסח בדפי
ההסכם

83

חוזה

ההסכם כולל אחריות לנזקים
עקיפים – בהתאם למקובלות בענף
אנא הבהירו כי אחריות הספק תהיה
לנזקים ישירים אשר נגרמו כתוצאה
ממעשה או מחדל של הספק.

ללא שינוי

.3

לנוחיות המציעים ,באתר רכבת ישראל מפורסמת חוברת המכרז חדשה בגרסת "עקוב אחר
שינויים" וכן בגרסה מעודכנת ונקייה ,המחייבת את המציעים.

.4

כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.

.5

מובהר ,כי יתר סעיפי ותנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
בברכה,
נעמה בן רומנו,
רכזת התקשרויות ,מח' רכש שירות מרכזי

______________________________________________________________

הנני מאשר קבלת הודעה למציעים מס'  ,1למכרז מס' 2207

תאריך____________________ :שם החברה__________________________ :

שם החותם________________ :חתימה וחותמת________________________ :
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