אגף רכש והתקשרויות

רכבת ישראל בע"מ

מכרז פומבי מס' 111111
הזמנה לקבלת הצעות לרכישה ,התקנה ואחזקה של מערכי אחסון אוטומטי אנכיים
עבור רכבת ישראל
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הגשת עבור רכישה ,התקנה ואחזקה של
מערכי אחסון אוטומטי אנכיים עבור רכבת ישראל (להלן" :השירותים").

.1

תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:
 5.5המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז המפורטים במסגרת מסמכי המכרז
הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום .1.56.6052

.2

אופי ההתקשרות והיקפה
 6.5תקופת ההתקשרות לרכש והתקנת מערכי אחסון אוטומטיים אנכיים הינה ל 22 -חודשים (להלן:
"התקופה הראשונה לרכישה") ,עם זכות ברירה לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות
בנות  56חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל  68 -חודשים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה
(להלן" :תקופת האופציה לרכישה").
 6.6תקופת תחזוקה בתום תקופת האחריות :לרכבת בלבד ,זכות ברירה להארכת תקופת התחזוקה לתקופות
נוספות בנות  56חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות לתקופה שלא תפחת מ 32 -חודשים מתום
תקופת האחריות (להלן" :תקופת התחזוקה)".
 6.0שאלות הבהרה ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי המכרז ניתן יהיה להעביר לידי גב' שירן צדוק,
באמצעות פקס מס'  00-2306852ודוא"ל , SHIRANZ2@rail.co.il :עד ליום  2121222/11יובהר כי
העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות אינם דוחים את מועד הגשת ההצעה.

.3

מועד ההגשה
 0.5ההצעות תוגשנה עד יום ה' ה 122122/11 -בשעה  ,13://לתיבת המכרזים מס'  ,1הנמצאת בבניין אגף
רכש והתקשרויות ,שבמתחם משרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ע"ש סבידור
(לשעבר ארלוזורוב).

.2

מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום  ,1.12.2/11בכתובת:
 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 הנוסח הקובע.

רכבת ישראל – אגף רכש והתקשרויות ,תחנת רכבת ת"א מרכז (ע"ש סבידור) ת.ד  58081ת"א 2558006
טל' ; 00-2306868 :פקסeinath@rail.co.il ; 00-2306852 :

