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הודעה מס' 3
מכרז פומבי מס'  2209לתכנון ,ייצור ,אספקה ,התקנה והפעלה של מערכת לסריקה
וגילוי של נייד רכבתי וגורם אנושי הנמצאים באזור בו מותקנים אמצעי איתות של רכבת
ישראל
 .1לאור בקשות שהופנו לרכבת במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס
למסמכי המכרז ותנאיו ,כמפורט בהודעה זו.
 .2הבהרה בנוגע לתנאי סף  10.2למסמכי ההזמנה -כפי שכבר פורט במסגרת מענה לשאלה מס'  18להודעה
מס'  2למציעים ,יש לקרוא את תנאי סף  10.2ו 10.3-יחדיו ,כך שלמעשה סעיף  10.3אינו מהווה תנאי סף
עצמאי ,אלא הבהרה בנוגע למונח "ייצור" כאמור בתנאי סף .10.2
קרי ,לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישת "ייצור" בתנאי סף  ,10.2על המציע להיות יצרן המערכת
בעצמו או נציג רשמי של יצרן המערכת המוצעת.
 .3הבהרה בנוגע לנספח  – A6נספח  A6עודכן באופן המאפשר החתמת יצרן המערכת על הנספח (ככל
והמציע הינו נציג רשמי של יצרן המערכת) ,וכן התווסף החידוד בנוגע לעניין "דרישת הייצור" כאמור
בסעיף  2לעיל.
כמו כן ,בהמשך לפנייה שהתקבלה בנושא ,סעיפים  11.2ו 11.3 -למסמכי ההזמנה יתעדכנו ויוחלפו
בסעיף הבא:
לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמים  10.2ו 10.3 -לעיל ,יגיש המציע את נספח  A6המצורף למסמכי
המכרז ויציג בו לפחות מערכת אחת העומדת בדרישות התנאים לעיל ,ויחתים את מזמין העבודה על נספח
.A6
במידה שהמציע הינו נציג רשמי של יצרן המערכת ,בנוסף למילוי נספח  A6כאמור לעיל על המציע לבצע
אחת מהפעולות הבאות לצורך הוכחת עמידתו בתנאים הנ"ל:
א .המציע יחתים את יצרן המערכת על נספח A6
או
ב .המציע יצרף אישור מטעם יצרן המערכת בדבר היותו נציג רשמי (אישור חתום על ידי עו"ד ישראלי)
או
ג .המציע רשאי לצרף אישור מהיצרן בשפה האנגלית הכולל את חתימת עו"ד היצרן ,כאשר האישור
שיונפק יתורגם בתרגום נוטריוני ע"י נוטריון ישראלי בנוהל המקובל בישראל.
יובהר כי המציע רשאי להגיש את נספח  A6שצורף למסמכי המכרז המקוריים או להגיש את נספח A6
המעודכן המצורף להודעה זו .יובהר ,כי הגשת הנספח המקורי אינה מהווה עילה לפסילת הצעת המציע.
 .4לאור בקשת מציעים מועד הגשת ההצעות יידחה ,את ההצעות יש להגיש בתאריך  24/12/2020בין
השעות .13:00 -8:00
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 מובהר ומודגש כי מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים ,הם
המחייבים בלבד.
 הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעת המציע ,ותוגש במעטפה החיצונית כשהיא
חתומה מטה.
מתן אגמי
רכז התקשרויות פיתוח ותשתיות
רכבת ישראל
_____________________________________________________________________
הנני מאשר קבלת הודעה למציעים מס'  ,3למכרז מס' 2209
שם החברה ___________________________ :תאריך___________________________ :
שם החותם_________________________ :חתימה וחותמת________________________ :
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יוכנס למעטפה החיצונית

נספח  A6מעודכן

ניסיון המציע לתכנון ,ייצור ,אספקה ,התקנה והפעלה של מערכת לסריקה וגילוי של נייד רכבתי
וגורם אנושי הנמצאים באזור בו מותקנים אמצעי איתות של רכבת ישראל
תנאי  10.2ו10.3 -
* באם המציע מעוניין להציג למעלה מפרויקט אחד ,ניתן להשתמש בטופס האחרון בנספח זה *
אני הח"מ _____________________ נושא תעודת זהות מספר __________________ לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _________________________ (להלן" :המציע") למכרז פומבי מס'
 2209לתכנון ,ייצור ,אספקה ,התקנה והפעלה של מערכת לסריקה וגילוי של נייד רכבתי וגורם אנושי הנמצאים
באזור בו מותקנים אמצעי איתות של רכבת ישראל.
 .2הנני משמש כ__________________________ במציע [ציין את תפקיד המצהיר במציע] ונותן תצהירי זה בשמו,
מכוח היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע.
 .3המציע הינו (נא לסמן בעיגול או :)X
_____ יצרן המערכת המוצעת במסגרת המענה למכרז
_______נציג רשמי של יצרן המערכת המוצעת בישראל.
 .4המציע בעל ניסיון בייצור והפעלה מסחרית של מערכת לזיהוי נייד רכבתי בטכנולוגיית מכ"מ ו/או ,LiDAR
הפעילה מסחרית ברצף החל מיום  01/01/2015ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
לעניין סעיף זה יוגדר כי:
יובהר כי לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישת "ייצור" בתנאי סף  ,10.2על המציע להיות יצרן המערכת בעצמו
או נציג רשמי של יצרן המערכת המוצעת.
" הפעלה מסחרית" – הפעלה של מערכת לזיהוי נייד רכבתי באתר פעיל אצל מזמין המערכת ,וזאת בתמורה
בגין ההפעלה האמורה.
" נייד רכבתי "  -קטר וכל כלי שנוסע או נגרר על גבי המסילה.
 .5להלן פירוט הפרויקט לצורך הוכחת התנאי המקדמי בסעיף  10.2ו 10.3 -להזמנה להשתתף במכרז.
 .6זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור  -אמת.
תאריך _______________ חותמת המציע___________ חתימת מורשה/י חתימה במציע ________________

תאריך __________ חתימה וחותמת היצרן (ככל שהמציע הינו נציגו הרשמי)*

_____________
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*יובהר כי לחלופין במקום להחתים את יצרן המערכת על נספח זה ,המציע רשאי
לצרף אישור מטעם יצרן המערכת בדבר היותו נציג רשמי (אישור חתום על ידי עו"ד ישראלי) או לצרף אישור מהיצרן
בשפה האנגלית הכולל את חתימת עו"ד היצרן ,כאשר האישור שיונפק יתורגם בתרגום נוטריוני ע"י נוטריון ישראלי
בנוהל המקובל בישראל.

אישור
הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' ___________________
מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________________
תאריך

___________________
חתימת וחותמת עו"ד
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פרויקט מס' 1
ניסיון המציע לתכנון ,ייצור ,אספקה ,התקנה והפעלה של מערכת
לסריקה וגילוי של נייד רכבתי וגורם אנושי הנמצאים באזור בו
מותקנים אמצעי איתות של רכבת ישראל
שם הגוף מזמין העבודה______________________ :
תיאור השירותים שניתנו בפרויקט (נא לפרט בהרחבה):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
______________________________ __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
כמות המערכות הינם בתחום (נא לציין תחבורה או תשתיות)________________________ :
גודל השטח שנסקר ________________________
תקופת ביצוע הפרויקט:

הפרויקט החל בתאריך (_____________________ :)dd/mm/yyyy
מועד מסירת הפרויקט למזמין העבודה (__________________:)dd/mm/yyyy

ההיקף הכספי של הפרויקט (ללא

מע"מ) ___________________________ :ש"ח

פרטי איש קשר אצל מזמין העבודה:
שם מלא  ______________________________ :תפקיד______________________________:
טלפונים__________________________________ :דוא"ל____________________________:

הערות:
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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פרויקט מס' ___
ניסיון המציע לתכנון ,ייצור ,אספקה ,התקנה והפעלה של מערכת
לסריקה וגילוי של נייד רכבתי וגורם אנושי הנמצאים באזור בו
מותקנים אמצעי איתות של רכבת ישראל
שם הגוף מזמין העבודה______________________ :
תיאור השירותים שניתנו בפרויקט (נא לפרט בהרחבה):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
______________________________ __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
כמות המערכות הינם בתחום (נא לציין תחבורה או תשתיות)________________________ :
גודל השטח שנסקר ________________________
תקופת ביצוע הפרויקט:

הפרויקט החל בתאריך (_____________________ :)dd/mm/yyyy
מועד מסירת הפרויקט למזמין העבודה (__________________:)dd/mm/yyyy

ההיקף הכספי של הפרויקט (ללא

מע"מ) ___________________________ :ש"ח

פרטי איש קשר אצל מזמין העבודה:
שם מלא  ______________________________ :תפקיד______________________________:
טלפונים__________________________________ :דוא"ל____________________________:
הערות:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

