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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   2 מס' הודעה  

 

שנשאלו, והכול כמפורט  נוספות  הבהרה    לשאלות  המכרזים  ועדתמענה    ב"המכרז, מצ  למסמכי  בהמשך .1

 להודעה זו.  ' א   נספחב

  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

 
 

 , רב בכבוד
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נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע   

 
 מענה נת"ע  שאלה / בקשה  הפניה למסמכי המכרז  מס"ד 

1.  
הזמנה   - חלק א' 
תנאים  -למכרז 

 מיוחדים 

קריטריונים לניקוד איכות  
 ההצעה 

 5.1.3סעיף 

 
להוסיפו לתנאי  לחילופין  או    קריטריון זה מחוק  למבוקש  

 . גבוה יותרניקוד איכות  לו    קבועולהסף 
ו  היכולת לבצע סימולציה בתוך תחנה שונה זאת מהטעם 

מערכות  של  תפעולית  סימולציה  מביצוע  בתכלית 
 רכבתיות.  

 

 
 נדחית.   הבקשה
ייעודית,    כי,  מובהר במערכת  הנערכת  לסימולציה 

עשויה   רכבת,   בתחנות  נוסעים  תנועת  המדמה 
קו תפעול  על  גם  השפעה  עצמם  י להיות  ,  השירות 

 .  למכרז קריטריון זה של  הרלוונטיות  ומכאן
זה   בשירות  והשימוש  הואיל  זאת,  עם    צפוי יחד 
לנקד הוחלט  נמוכה,  בתדירות    את   להתבצע 

 נקודות בלבד. 5-ב  קריטריוןה

2.  
הזמנה   - חלק א' 
תנאים  -למכרז 

 מיוחדים 

קריטריונים לניקוד איכות  
 ההצעה 

,  5.1.7, 5.1.6,  5.1.4 פיםסעי
5.1.8 

 
מתמקדים בדרישות שוליות המבוקש למחוק סעיפים אלו,  

 . לגבי המערכת ומובנות מאליהן

 
 הבקשה נדחית.  

יצוין מהאמור  לגרוע  אלה    , מבלי  קריטריונים  כי 
להגדיר   שלא  נת"ע  של  החלטתה  נוכח  נדרשים 
הסף,   בתנאי  סימולציות  לביצוע  ספציפית  מערכת 

של   השתתפות  לאפשר  מנת  על  שיותר  זאת  כמה 
 במכרז.  מציעים
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