אגף רכש והתקשרויות
רכבת ישראל בע"מ
מכרז פומבי מס' 11111
הזמנה להגשת הצעות למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה ותחזוקה של מערכת סימולטורים
לקטרים ברכבת ישראל

.1

רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל (להלן" :השירותים") והכל בהתאם לפירוט
שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה (להלן" :ההזמנה" ו/או "המכרז").

.2

תנאי סף להשתתפות במכרז:
 1.5המציעים נדרשים לעמוד בכלל תנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים במסמכי המכרז הניתנים לעיון
והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום  51נובמבר .1051

.3

תקופת ההתקשרות:

 0.5תקופת ההתקשרות הינה בת  510חודשים (להלן" :התקופה הראשונה") ,עם זכות ברירה לרכבת
בלבד ,להארכת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות ,בנות  00חודשים כל אחת ,המצטברות ל –
 510חודשים מתום התקופה הראשונה (להלן" :תקופת האופציה").
.4

מפגשי מציעים חובה:
 6.5מציעים המעוניינים להגיש הצעה ,נדרשים להשתתף במפגש המציעים אשר עתיד להתקיים ביום
 00/51/1051בשעה  50:00במרכז ההדרכה בלוד והכל כמפורט במסמכי המכרז.

.1

דמי השתתפות במכרז:
 1.5השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך ( ₪ 1,000כולל מע"מ) (להלן" :דמי ההשתתפות") ,שלא יוחזרו.
התשלום יתבצע דרך אתר האינטרנט של רכבת ישראל ,תחת שם המכרז וכמפורט בסעיף  0.8למסמכי
המכרז.

.6

שאלות הבהרה:
 0.5שאלות הבהרה בעניין מסמכי המכרז ,ניתן להעביר לידי עו"ד נופר עינב ,באמצעות פקס  00-0506650או
דוא"ל ,nofare@rail.co.il :עד ליום  .16.51.51מובהר ,כי העברת שאלות הבהרה ומתן או אי מתן
תשובות ,איננו מהווה דחייה של מועד הגשת ההצעות.

.7

המועד האחרון להגשת ההצעות:
 6.5המועד האחרון להגשת ההצעות יחול ביום  ,15.01.50החל מהשעה  08:00ועד השעה  .50:00את ההצעות
יש להגיש לתיבת המכרזים מס'  ,1הנמצאת באגף רכש והתקשרויות ,במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת
הרכבת תל אביב מרכז ,ע"ש סבידור (לשעבר ארלוזורוב).
תיבת המכרזים תהא זמינה לצורך הגשת ההצעות 16 ,שעות טרם המועד האחרון להגשת ההצעות
(במהלך שעות העבודה).

.8

מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום  ,12.11.11בכתובת:
 www.rail.co.ilתחת הלשונית" :מכרזים" בהתאם למס' המכרז שבנדון .בכל מקרה של סתירה בין נוסח
מודעת הפרסום באתר האינטרנט לנוסח מודעת הפרסום בעיתון ,יהא הנוסח המתפרסם בעיתון הנוסח
הקובע .בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז המופיעים באתר
האינטרנט ,יהא נוסח מסמכי המכרז המופיעים באתר האינטרנט הנוסח הקובע.
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