אגף רכש והתקשרויות

 12באוקטובר 2020

הודעה מס' 7
מכרז מס'  – 2203מכרז פומבי להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי בדיקות מעבדה וסקרים
בתחומי קרקע ודרכים ,חומרי בנין ומערכות בנין.
לאור עדכון תנאי הסף במכרז שבנדון ,ושאלות הבהרה הנוספות שהופנו לרכבת ,מצאה הרכבת
לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו ,כמפורט להלן:

.1

שם המסמך
מס"ד
)הפנייה למסמך
אליו מתייחסת
השאלה– הזמנה
להשתתף במכרז,
נספח ,הסכם
וכיו"ב(
נספח  - Aטפסים
.1
הגשה למכרז

מס' סעיף
(הפנייה לסעיף
הרלוונטי
במסמך אליו
מתייחסת
השאלה)

השאלה/ההערה

התייחסות רכבת
ישראל

נספח  ,A8טופס
A9

מבוקש כי הוכחת
הצהרת המציע לגבי
העובדים
(מהנדסים/בודקים)
לצורך ניקוד האיכות
שהוא מאוד מהותי
במכרז תיעשה על ידי
צירוף טופס  106בגין
כל עובד.

נספח  - Aטפסים
הגשה למכרז

נספח  ,A8טופס
A9

בהגדרת בודק ו/או
מהנדס נאמר בסיפא
כי הם צריכים להיות
כאלה המוסמכים
לביצוע "עבודות ו/או
שירותי בדיקות
מעבדה נשוא הסכם
זה" .לפיכך מבוקש כי
:
תצורפנה ההסמכות
הפנימיות של
המעבדה בגין כל עובד
(ראה ס'  11ו13-
ל"הודעה מס' " 1
מיום )27/7/20
(בהסמכות הללו ניתן
לראות את סוגי
הבדיקות להן
מוסמכים אותם
עובדים) ,כך תהיה
הוכחה כי מדובר
בעובדים העונים על
ההגדרה במכרז.
הסמכה זו למעשה
תאמת גם את טבלה 2
העוסקת בסוגי
הבדיקות.

אין שינוי במסמכי
המכרז ,מובהר כי אין
בכך משום פגיעה בזכות
הרכבת ,במהלך
הבדיקה או בכל שלב
אחר ,לבדוק את
אמיתות הנתונים בכל
דרך שתראה לה ,ובכלל
זה דרישה להצגת
מסמכים נוספים.
אין שינוי במסמכי
המכרז ,מובהר כי אין
בכך משום פגיעה בזכות
הרכבת ,במהלך
הבדיקה או בכל שלב
אחר ,לבדוק את
אמיתות הנתונים בכל
דרך שתראה לה ,ובכלל
זה דרישה להצגת
מסמכים נוספים.
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שם המסמך
מס"ד
)הפנייה למסמך
אליו מתייחסת
השאלה– הזמנה
להשתתף במכרז,
נספח ,הסכם
וכיו"ב(
נספח שירותים סעיף 6
.3
פרק 0

מס' סעיף
(הפנייה לסעיף
הרלוונטי
במסמך אליו
מתייחסת
השאלה)

.4

הזמנה להשתתף
במכרז

השאלה/ההערה

התייחסות רכבת
ישראל

אין שינוי במסמכי
ההזמנה .מובהר כי
שהוצהר
תחומים
לגביהם כי יש עובדים
ברשות הספק לשם
יבוצעו
ביצועם
באמצעות הספק ולא
באמצעות קבלני משנה.
יחד עם זאת ,אין
מלפגוע
מהאמור
בשיקול דעתה של
הרכבת לאפשר במקרים
מיוחדים שימוש בקבלן
משנה.

עמ'  7-8סעיף
 11.2.4טבלה
מס' 2

מבוקש להבהיר כי
מקום בו הצהירה
המעבדה לצורך ניקוד
האיכות כי היא
עובדים
מעסיקה
גנריים בעלי הסמכות
כפי שתצרף -הרי
שבמקרים אלה לא
רשאית
תהיה
בקבלן
להשתמש
משנה .הדבר מתבקש
מהעובדה כי ההצהרה
בנוגע לעובדים נכללת
כחלק מהותי מציון
האיכות.
כמו כן מתבקשת
הבהרה כי השימוש
בקבלן משנה תיעשה
על דרך הצמצום ולא
לצורך ביצוע שוטף של
בדיקות שגרתיות (כגון
בטון ,קרקע וכיו"ב)
שאז ייפגע עיקרון
השוויון מקום בו מציע
ישמש כגורם מתווך.
הבקשה אינה מקובלת.
ברשימת סוגי
הבדיקות
מופיעה בדיקה שאין
לשום מעבדה
הסמכה.
 .17בדיקת דריכה של
עוגנים ושליפה של
ברגי סלע.
נבקש לשקול קבלת
הסמכה לתקן 2378
חלק  2כשקולה
לבדיקה זו.
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הבהרות לעניין טבלת בדיקות המעבדה לצורך חלוקת ניקוד האיכות:
ר"י מבהירה כי חלוקת הניקוד בסעיף  11.2.4במסמך ההזמנה להציע הצעות תבוצע באופן הבא:
כל בדיקה בטבלה תזכה את המציע בנקודה אחת ,אשר תחולק באופן שווה בין קיום הסמכה
למציע לביצוע הבדיקה ע"י הרשות ו/או מכח חוק ( 1/2נק') ,לביצוע הבדיקה ישירות ע"י המציע
( 1/2נק').
מובהר כי ככל שהמציע הינו בעל הסמכה לביצוע הבדיקה ע"י הרשות ו/או מכח חוק וביצע את
הבדיקה ישירות ,תוענק לו נקודה אחת בגין אותה בדיקה.
תשומת לב המציעים לחידוד הבדיקות הנדרשות בסעיפים  14ו.24 -
להלן טבלת סוגי הבדיקה המעודכנת:

מס"ד

שם הבדיקה

1
2
3

קביעת צפיפות יבשה בשיטת חרוט חול ,מכשיר "4
בדיקת מערכת מרשל מלאה
סט בדיקות אגרסיביות של קרקע רטובה בהתאם לטבלה  1בתקן
ת"י ( 118הסמכה בתחום קרקע ואיכות סביבה – בדיקות כימיות)
בדיקת תכולת חומר אורגני (בטמפרטורה של  440מעלות צלסיוס
לפחות) (הסמכה בתחום קרקע –לאחר ייבוש ב 110 -מעלות עפ"י תקן

4

האם מציע
מוסמך ע"י
הרשות ו/או
מכח חוק
לביצוע
הבדיקה (יש
לסמן )V

האם בוצע
ע"י המציע
ישירות (יש
לסמן )V

)D4318 A

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

בדיקת כמות תכולת קרבונטים
בדיקות ריתוכים בשיטת חלקיקים מגנטים
גבולות סומך (אטרברג)
בדיקות טיב הכלונס בגלים בתדירויות על-קוליות
בדיקת הידרומטר -ביצוע ופענוח התוצאות
צפיפות  100%מעבדתית
מערכת מת"ק מלאה
ערכי  pHשל קרקע או מים
ספיגות ומשקל יחסי לאגרגטים גסים
שחיקות לוס-אנג'לס באגרגט בדיקת חצץ רכבתי
בדיקת כלורידים באגרגט
מדידת מקדם החזר נראות לילה RL,ומקדם נראות יום QD
בדיקת דריכה של עוגנים ושליפה של ברגי סלע
אינטגרציה של מערכות בטיחות (הסמכה בתחום מערכות בנין
ובטיחות)
בדיקה גיאומטרית לריתוך פסי רכבת ומפלגים (הסמכה בתחום
בדיקות אל הרס .)NDT
בדיקת יציבות ונזילות מרשל וצפיפות של גלעין אספלט
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האם מציע
מוסמך ע"י
הרשות ו/או
מכח חוק
לביצוע
הבדיקה (יש
לסמן )V

מס"ד

שם הבדיקה

21
22
23
24
25

בדיקת הידבקות טיח וחוזק במתיחה
בדיקת החדרה תקנית ()SPT
בדיקות ברזל זיון
בדיקות  FWDלעבודות עפר ומצע ואגו"ם פלטה  45ס"מ
מדידת מקדמי חיכוך בעזרת מטוטלת בריטית.

.3

הודעה זו על נספחיה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

.4

מובהר ,כי יתר סעיפי ותנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

האם בוצע
ע"י המציע
ישירות (יש
לסמן )V

בברכה,
רוויטל גל
מרכזת תחום רכש בינ"ל

_________________________________________________________________

הנני מאשר קבלת הודעה למציעים מס'  ,7למכרז מס' 2203

תאריך____________________ :שם החברה__________________________ :
שם החותם________________ :חתימה וחותמת________________________ :
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