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 ביצוע סימולציות תפעוליות של מערכות רכבתיות עבור חברת נת"ע   שירותי   מתן ל   186/2021 ' מס   מכרז

 
 מענה לשאלות הבהרה   - למציעים   1 מס' הודעה  

 

  נספח בההבהרה שנשאלו, והכול כמפורט    לשאלות  המכרזים  מענה ועדת   ב"המכרז, מצ   למסמכי  בהמשך .1

 להודעה זו.  ' א 

  לא  וכי  ע," לנת  פנו  אשר   אלו  השתמשו  בו  לנוסח  בהכרח  זהה  להלן  המפורט  השאלות   נוסח  אין  כי  יובהר, .2

ולכן  כמו כן, יובהר כי ייתכן ושאלות מסוימות נשאלו על ידי יותר ממציע אחד,  .  שאלה  כל  נענתה  בהכרח

 התשובה במסמך זה מתייחסת לנוסח שהועבר באחת השאלות בלבד. 

  והם,  המכרז  ממסמכי  כחלק   ייחשבו  זה  הבהרה   במכתב   האמורים  והתיקונים  השינויים,  ההבהרות  כל .3

 .  יותר מוקדמת בהבהרה או/המכרז ו  במסמכי האמור על גוברים

  כאמור  הפרשנות  תהיה  זה  הבהרה  במכתב  האמורים  והמושגים  המונחים  לכל ,  אחרת  נאמר  אם  אלא .4

 . המכרז במסמכי

  ועדת   או  ע" נת  מטעם  מי  ידי  על,  אחרת  דרך  בכל  או ,  בכתב  או,  פה  בעל  שניתן  פירוש  כל  על  להסתמך  אין .5

  כל   וכן,  המכרז  במסמכי  מהאמור  היחידים   השינויים.  שהיא  צורה   או   פורום   בכל,  כשניתן  ככל,  המכרזים

  שיישלחו  נוספים   הבהרות  ובמכתבי  בלבד   זה   הבהרה  במכתב   כמפורט  הינם ,  להם  וההבהרות   הפירושים

 .  שיישלחו ככל, ע" נת מטעם

 .  אחרת במפורש נאמר אם המכרז אלא במסמכי  מהאמור גורע או/ ו משנה אינו זה הבהרה במכתב האמור .6
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 מענה נת"ע  שאלה / בקשה  הפניה למסמכי המכרז  מס"ד 

1.  

 
הזמנה   - חלק א' 
תנאים  -למכרז 

 מיוחדים 

 
קריטריונים לניקוד איכות  

 ההצעה 
 5.1.1סעיף 

 
  ניקוד   את  להפחיתבוקש  מ

זוב  האיכות מידה  ,  אמת 
 . הלבטל לחילופין  או

 

 
מ  סעיף   עבור  המירביהניקוד    .חלקית  מתקבלת  הבקשה יופחת    10-ל  25-זה 
 :  הבאהלחלוקה   בהתאם ויינתן, נקודות

 . נקודות  5 –שנה עד שנתיים ניסיון  •

   .נקודות 7 – שנתיים ועד ארבע שנות ניסיון  מעל •

     .נקודות  10 –ארבע שנות ניסיון  עלמ •
 

  ניקוד   קבלת   לצורך   בסעיף זה במסמכי המכרז, מובהר, כיבנוסף, ועל אף הכתוב  
גם    ניתןזה,    סעיףב קודם  להציג  ניסיון  בקרה,  כבעל  חדר  מנהל  סגן  מנהל/ 

מנהל/סגן מנהל אגף תנועה, מנהל/סגן מנהל אגף הפעלה, מנהל תפעול/סגן מנהל  
" (להלן:  פעיל  באופן  רכבות  מפעילה  אשר  בחברה    לשעבר   תפקיד   בעלתפעול 

בנוסח    ) כפרילנס(חתומה למתן שירות    הציג התחייבות   שרא  ")רכבות  בחברת 
 .  המתוקן 'א5 לטופס'  א נספחכ המצורף

  טופס   במקום ,  להצעה   ולצרף  למלא   יש  אותו ,  מתוקן א'  5  טופס   להודעה זו  "ב מצ 
  . המקורי א'  5
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2.  

 
   –חלק א' 

 – הזמנה למכרז 
 תנאים מיוחדים 

 
קריטריונים לניקוד איכות  

 ההצעה 
 5.1.2סעיף 

 
את    לשנות  מבוקש .א

  הקריטריון נוסח  
זה   לנוסח  בסעיף 

של    ניסיונו"הבא:  
בביצוע   המפתח  איש 
סימולציות תפעוליות  
מערכת   של  בפרויקט 
המשלב   רכבתית, 
כביש   תחבורת 
ומסילה, כולל צמתים  

מרומזרים  
העדפה   שמאפשרים 

 . "הרכבתיתלמערכת 
 
 

מפאת  מבוקש   .ב
חשיבותו של סעיף זה  

  50ניקוד של  לקבוע לו  
  20(במקום  נקודות  
 נקודות). 

 

 
 לסימולציה.  Inputהעדיפות ברמזורים הינה כי ר מובה הבקשה נדחית. .א
 

  25-ל  20-ב. הבקשה מתקבלת חלקית. הניקוד המירבי עבור סעיף זה ייעלה מ 
 הבאה: נקודות, בהתאם לחלוקה 

 .נקודות  15 – סימולציות  5 - 3 •

 .נקודות  20 – סימולציות  8 - 6 •

 .נקודות  25 –  סימולציות 8 עלמ •

 

3.  

 
   –חלק א' 

 – הזמנה למכרז 
 תנאים מיוחדים 

 
קריטריונים לניקוד איכות  

 ההצעה 
 5.1.5סעיף 

 
 

 

 
האם   להבהיר  מבוקש 

בתוכנת     CBTCיישום  
הסימולציה מקנה נקודות  

 על פי קריטריון זה?  
 
 

 

 
 

 כן. 

4.  
   –חלק א' 

 – הזמנה למכרז 
 תנאים מיוחדים 

קריטריונים לניקוד איכות  
 ההצעה 

 5.1.6סעיף 

 
האם  מבוקש   להבהיר 

ל הכוונה  זה  - בסעיף 
Traction (force) Brake  

 ? KNהנמדד ביחידות של 
 
 

 כן.
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 הבהרות ושינויים יזומים של נת"ע: 

5.  
   –חלק א' 

 – הזמנה למכרז 
 תנאים מיוחדים 

קריטריונים לניקוד איכות  
 ההצעה 

 5.1.8,  5.1.7סעיפים 

 :  כדלקמן, ישתנה  5.1.8, 5.1.7 סעיפים עבור הניקוד, 1'  מס לשאלה המענה בעקבות
 

 ' נק 10 – 5.1.7
 ' נק 15 – 5.1.8

 
  

6  
   –חלק א' 

 – הזמנה למכרז 
 תנאים מיוחדים 

 8 –הוספת סעיף חדש 

 יתווסף סעיף חדש, כדלקמן:   7.7סעיף  אחרי
 

 : במכרז   הזוכה  המציע   עם  ההתקשרות  הסכם   לחתימת נוספים    תנאים    8

לתנאים המיוחדים)    5.1.1(לצורך קבלת ניקוד איכות לפי סעיף    במסגרת הצעתו למכרז  הציג  לאיועץ אשר  
תו במכרז את בעל התפקיד  ימים ממועד קבלת ההודעה על זכיי  14תוך  ב  נת"ע,  ויקבל את אישורה של    יציג

ותאשר על פי שיקול דעתה את עמידתו של בעל  תבחן    נת"ע  האמור אשר יתן לנת"ע שירותים מטעמו.
 .  התפקיד לשעבר בחברת רכבות

אשר יעמוד לרשות נת"ע במסגרת  ,  בעל תפקיד לשעבר בחברת רכבות  נת"ע לא עלה בידי המציע להציג ל
של המציע  רשאית לבטל את זכייתו    נת"עתהא  מתן השירותים על ידי המציע הזוכה בפרק הזמן האמור,  

שני וכך הלאה. לזוכה לא יהיו כל טענה,  ולהציע את הזכייה לבעל ההצעה הכשרה שהצעתו דורגה במקום ה
 בגין האמור לעיל.    נת"עדרישה או תביעה כנגד 

 3.1סעיף  הסכם ההתקשרות   7

 :  הבא  לנוסח  יתוקן  להסכם   3.1 סעיף 
 

מקצועי  " ידע  בעל  הינו  השירותים  כי  בתחום  המאפשרמושומומחיות  ההתקשרות,  את    יםא  לבצע  לו 
ובאמצעות   בעצמו  נת"ע,  השירותים  ידי  על  ואושר  למכרז  הצעתו  במסגרת  שהוצג  המפתח    וכן איש 

באמצעות אדם בעל ניסיון קודם כמנהל/סגן מנהל חדר בקרה ו/או אגף תנועה ו/או אגף הפעלה ו/או תפעול  
ידי   ידו ואושר על  אשר יטול חלק במתן    "ע,נתבחברה אשר מפעילה רכבות באופן פעיל, אשר הוצג על 

ב"עלנתהשירותים   השירותים  במתן  להסתייע  רשאי  המציע  יהיה  לכך  ובנוסף  ב,  אחזקות  ,  מציעבעלי 
  ".")צוות הספק: "ביחד(להלן,  , והכל תחת אחריותו ובפיקוחו של איש המפתחשותפיו ועובדיו השכירים
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8  
  – להסכם נספח א' 

השירותים /  מסמך 
 תכולת השירותים 

   2סעיף 

 ישתנה לנוסח הבא:   2  סעיף   נוסח
 
ייעוץ כללי בכל הנוגע לסימולציה הרכבתית ותוצריה. מובהר, כי על הספק להיעזר ולהתייעץ עם בעל תפקיד  "

כנת  הבכל שלבי ב  לשעבר בחברת רכבות, כהגדרתו במסמכי המכרז, אשר הוצג מטעם הספק ואושר על ידי נת"ע
 תוצריה". לציה לרבות בניתוח הסימו 
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 טופס   מס'  5א'  מתוקן  -   תצהיר   המציע   בדבר   ניסיון   קודם   לצורך   קבלת   ניקוד   איכות 

במסמך התנאים המיוחדים]  5.1.3 –ו 5.1.1 סעיפים  לפי  להצעה  איכות  ניקוד קבלת להוכחת נדרש[  
 

  את לומר עלי כי  שהוזהרתי לאחר,  ______________ת.ז.   _________________________הח"מ,   אני
: כדלקמן, בכתב בזהה /מצהיר, כן אעשה  לא  אם בחוק הקבועים לעונשיםה / צפוי אהיה וכי האמת  

'  מס") למכרז פומבי המציע______________________ (להלן: " הצעת במסגרת זה תצהירי עושה אני .1
 "ע. נתעבור חברת   רכבתיותלמתן שירותי ביצוע סימולציות תפעוליות של מערכות   186/2021

כ   אני .2 המציע    -משמש  מטעם  זה  תצהיר  לעשות  כדין  והוסמכתי  במציע,   _____________________
 ובשמו.  

מנהל / סגן מנהל של חדר בקרה / אגף תנועה  מי ששימש כ, פירוט ניסיונו הקודם של  1' מס  בטבלה ,  להלן .3
או כל  \רושלים ורכבת ישראל, רק"ל י  , קריהמפעילה רכבות באופן פעילבחברה  אגף הפעלה / אגף תפעול    /

ומוצע על ידי המציע    ")ת הרכבותחבר (להלן: "    חברה אחרת המפעילה מערכת רכבתית בארץ או בחו"ל 
 :  ")בעל תפקיד לשעבר בחברת רכבות(להלן: "למתן השירותים לנת"ע 

 

 1'  מס  טבלה 

בעל  ותיאור    שם 
לשעבר   התפקיד 

 בחברת הרכבות 

תפקידו    תיאור    חברת הרכבות   שם 
הרכבות    בחברת 

התפקיד    של  בעל 
בחברת   לשעבר 

 הרכבות 

  ביצוע   תקופת
  התפקיד 
בחברת  
 הרכבות 

ת  בחבר  קשר   איש 
 הרכבות 

 : מלא   שם 

 ___________ 

 

ההצעה,   הגשת  במועד 
לשעבר   התפקיד  בעל 

 :   הוא בחברת הרכבות 

    המציע 
     בעל אחזקות

 במציע  
    שותף במציע 
     עובד שכיר במציע 

  *    שירותים נותן 
(פרילנסר)   למציע 

על    חתם  שרא
'  א  נספח  נוסח

  ' א5  לטופס
המתוקן  

למתן   (התחייבות 
על    שירות) ועונה 

לניקוד   קריטריון 
בסעיף   איכות 

5.1.1 . 
 

 
_______________ 
_______________ 

 

   מנהל /סגן מנהל
 חדר בקרה 

    מנהל מנהל/סגן 
 אגף תנועה  

    מנהל מנהל/סגן 
 אגף הפעלה  

    מנהל
מנהל   תפעול/סגן 

 תפעול 

 :  התחלה

  ____/____
 ) ושנה(חודש 

 

 :  סיום

  ____/____
 ) ושנה(חודש 

 :__________  שם

 :________ טלפון

 :_______ תפקיד

 "ל: _______ דוא

 .  א'5את נספח א' לטופס    בנוסף , יש למלא  רובריקה זו   נהשסומ  ככל * 
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 המציע לסמן האם מתקיימים בו התנאים הבאים:   על .4

ברשות המציע מערכת ייעודית, המדמה תנועת נוסעים בתחנות רכבת שונות מאפייני הנוסעים ואופי    .א 
(כגון: דרגנועים, מעליות,   ואילוצי שטח  וכו')  (מהירות ממוצעת, משקל, רוחב, בעלי תיקים  הנוסעים 

AFC" :לא /    כן   -  ")הייעודית  המערכת , כניסות ויציאות מהתחנה ותנועה בין המפלסים השונים) (להלן . 

     - תחנות רכבת לפחות    3-ביחס ל  ייעודיתלחברי צוות המציע, במצטבר, יש ניסיון בהפעלת המערכת ה  .ב 
 . לא /    כן 

 :שלהלן הפרטים את למלא, לעיל' ב' + א שאלות על  בחיוב שהשיב מציע על

 : ______________ הייעודית המערכת שם •

האם המערכת הייעודית מדמה תנועת נוסעים בתחנות תת קרקעיות עם שונות מאפייני הנוסעים ואופי   •
הנוסעים (מהירות ממוצעת, משקל, רוחב, בעלי תיקים וכו') ואילוצי שטח (כגון: דרגנועים, מעליות,  

AFC  ?(כניסות ויציאות מהתחנה ותנועה בין המפלסים השונים , 

    כן 
    לא 

 

 שלגביהן הופעלה המערכת הייעודית:  הרכבתתחנות  שמות •

1.  _____________ 

2.  _____________ 

3.  _____________ 

 

 

: החתום   על   באתי   ולראיה   
 

  וחותמת   חתימה 
"י: ע  המציע   

"ד עו וחותמת  חתימת   תאריך   '  מס   
 רישיון          

 תאריך  

    
  וכי  האמת את   להצהיר ידי   על הוזהר  המצהיר   כי בחתימתי  מאשר  הנני 

  שהזהרתיו  ולאחר כן  יעשה  לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי   יהיה
כאמור, אישר את  נכונות  הצהרתו   דלעיל וחתם בפני על  תצהיר זה.   

ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף: הנני מאשר בחתימתי, כי 
  מוסמך,  המציע בשם החותם , __________, ת.ז __________

.המכרז לצורך ולחייבו  המציע  בשם לחתום  
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 נספח א'   לטופס  5א' 
 

 
 

 שירות   למתן   התחייבות 
 

  כנותןהיום ו/או מתחייב לשמש  משמש    שהוא, ככל רכבות בחברת לשעבר התפקיד בעל ידי ועלידי המציע  על ימולא[
 ] היה וההצעה תזכה במכרז  המציע   של   שירותים 

 
____________,  הח  אני __________,  ת  נושא"מ,    המציע   אצל_________    תפקיד  בעל .ז. 

 "); המציע______________________ (להלן: "
 

 :  וכן
 

[מחק את   מנהל   סגן   /  מנהל   שלבתפקיד  אשר שימשתי  הח"מ, ____________, נושא ת.ז. __________,    אני
בחברת ____________,  [מחק את המיותר]  תפעול  אגף /הפעלה   אגף/  תנועה  אגף/  בקרה  חדרהמיותר] של 

   "); רכבות  בחברת   לשעבר   תפקיד  בעל (להלן: " מפעילה רכבות באופן פעיל ה
 

 "ע, ביחד ולחוד, כדלקמן: נתומתחייבים בזאת כלפי    מצהירים
 
 

במסגרת ההסכם עם    נת"עליתן שירותי יעוץ למוצע מטעם המציע    הנו  רכבותהתפקיד לשעבר בחברת  הבעל   .1
 "ע לבין המציע.  נת, היה והצעת המציע תזכה במכרז וייחתם הסכם התקשרות בין  המציע

 
מתחייבים, ביחד ולחוד, כי היה וההצעה תזכה במכרז וייחתם    והמציע   רכבות התפקיד לשעבר בחברת  הבעל   .2

  בהתאם לנת"ע את הייעוץ    רכבותהתפקיד לשעבר בחברת  הבעל  יתן  "ע לבין המציע,  נת הסכם התקשרות בין  
   . נספחיו  על ההסכם לרבות,  המכרז במסמכי המפורטות  וההתחייבויות  התנאים לכל

 
, כי התחייבות זו הנה התחייבות יסודית, המהווה תנאי  רכבותהתפקיד לשעבר בחברת  הבעל  וללמציע    ידוע .3

   לזכיית המציע במכרז ולהתקשרות עמו. 

 (חתימת המציע):   החתום   על   באתי   ולראיה 

 
  המציע   וחותמת   חתימה 

 "י: ע
   תאריך          רישיון '  מס   "ד עו וחותמת  חתימת   תאריך  

    
בחתימתי   מאשר  על    המצהיר  כיהנני  בפני    ביחסזה.    טופס חתם 

כי  בנוסף  לאשר  יש  תאגיד  שהינו  למציע בחתימתי,  מאשר  הנני   :
ת.ז  __________   מוסמך,  המציע  בשם  החותם,  __________, 

 . המכרז לצורך  ולחייבו  המציע בשם לחתום
 

 ): תפקיד לשעבר בחברת רכבות הבעל  (חתימת    החתום   על   באתי   ולראיה 

 
תפקיד  ה בעל    חתימת 

 רכבות ה לשעבר בחברת  
   תאריך          רישיון '  מס   "ד עו   וחותמת  חתימת        תאריך  

    
 זה.  טופסחתם בפני על  המצהיר  כיהנני מאשר בחתימתי 
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