 21אוקטובר2020 ,

שלום רב,
הנדון : :מכרז/חוזה מס'  - 220307מתן שירותי ייעוץ בתחום מערכות בקרה ממוחשבות בתחום התחבורה
בתוואי עירוני ובין-עירוני
מסמך הבהרה מס'  – 1מענה לשאלות הבהרה
להלן מענה חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") לשאלות הבהרה שהופנו אליה ע"י בקשר למכרז
שבנדון.
 .1מצ"ב כנספח א' מענה החברה לשאלות ההבהרה שהופנו אליה בקשר למכרז .מובהר כי נוסח השאלות
המפורט במענה להלן אינו זהה בהכרח לנוסח השאלות כפי שהן הועברו לחברה .עוד מובהר כי לא כל
שאלה שהועברה לחברה נענתה בהכרח .נתקבלו מספר שאלות לגבי אותו עניין ,ייתכן כי במענה להלן
תיכלל התייחסות רק לאחת מהשאלות.
 .2מסמך זה על העדכונים וההבהרות המופיעות בו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ויש לצרפו
להצעת המציע כשהוא חתום בחתימה מלאה על-ידי המציע על כל אחד מעמודיו.

בברכה,
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
מצ"ב
נספח א' – מענה לשאלות הבהרה
חתימת המציע_________________:

שם המציע_________________ :

תאריך___________________ :

1
61878

נספח א'  -מענה לשאלות הבהרה
#

שם המסמך

סעיף  /מראה
מקום אחר

.1

כרך א'  -הזמנה סעיף 5.5.2.4
להציע הצעות

.2

כרך א'  -הזמנה סעיף 5.5.2
להציע הצעות

.3

כרך א'  -הזמנה 10.4.2
להציע הצעות

.4

כרך א'  -הזמנה 10.4.2
להציע הצעות

נושא/כותרת הסעיף

תשובה

שאלה  /הערה

מערכת לניהול ובקרת החברה נתבקשה לשנות את התיאור של הבקשה נדחית.
"מערכת לניהול ובקרת רמזורים" כך
רמזורים
שתתאפשר הצגה של מערכת לניהול ובקרת
רמזורים ללפחות  30צמתים.
מערכת לניהול ובקרת החברה נתבקשה להוסיף כסעיף  5.5.2.6גם הבקשות נדחות.
רמזורים
מערכות מסוג "מערכות רכבות קלות/רכבות החברה מבהירה כי שירותי ליווי ויעוץ
המפורטות
המערכות
סוגי
לרבות
"
חשמליות
בנושאי תפעול רכבתי ניתנים לחברה
להלן לצורך תנאי הסף שבסעיף  5.4.4וכן לצורך במסגרת התקשרות נפרדת ,אחרת.
אמת מידה מס'  1בטבלה שבסעיף .10.4.2.2



 Trafficו/או Signaling
 Train Signalingלרבות מערכות
Signaling Interface with Tram (SIT
)System

טבלת אמות המידה נבקשכם לתת ניקוד לחברי ארגון יועצי
להערכת
איכות ITS
ההצעות
טבלת אמות המידה נבקשכם לתת ניקוד איכות למציע המעסיק הבקשה נדחית
איכות בהעסקה מלאה וישירה כשכירים ,למעלה מ10-
להערכת
מהנדסים והנדסאים העוסקים בתחום בקרת
ההצעות
התנועה.

הבקשה נדחית.

#

שם המסמך

סעיף  /מראה
מקום אחר

.5

כרך א'  -הזמנה 10.4.2
להציע הצעות

.6

כרך א'  -הזמנה 5.7.2
להציע הצעות

נושא/כותרת הסעיף

שאלה  /הערה

תשובה

טבלת אמות המידה נבקשכם לתת ניקוד איכות לבוגרי השתלמויות הבקשה נדחית.
איכות של מערכות תחבורה תבונתיות ,בחו"ל.
להערכת
ההצעות
האם יועץ המספק לחברה שירותי בקרה על התשובה חיובית.
ניגוד עניינים
התכנון ,שבוצע ע"י הזכיינים בפרויקט כביש 6
ובפרויקט הנתיב המהיר ,רשאי להגיש הצעה החברה מבהירה כי מתן שירותי בקרה על
תכנון שבוצע ע"י זכיינים (בכל אחד
למכרז זה.
מהפרויקטים האמורים) אינו מהווה ניגוד
עניינים.

