רכבת ישראל מובילה אל העתיד
אתם מוזמנים להצטרף
מכרז מס' 21617

עמידה בתקני אוויר נקי בתחנות הרכבת ההגנה,
וולפסון ,יוספטל וקוממיות
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת" או "המזמין") מעוניינת לקבל הצעות לתכנון ,התקנה והפעלה
של מערכות למניעת זיהום אוויר בתחנות הרכבת ההגנה בתל אביב ,וולפסון בחולון ויוספטל וקוממיות
בבת-ים ,כל זאת לצורך עמידה בחוק "אוויר נקי התשס"ח  "2008 -ותקנות אוויר נקי לערכי סביבה
(להלן" :הפרויקט") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז .מדובר במכרז עם בחינה דו-שלבית בו תוגש
הצעת המחיר בנפרד מחלקי ההצעה האחרים.
הפרויקט יבוצע בשיטת "תכנון ,ביצוע ,הפעלה ,העברה" (.(Design, Build, Operation, Transfer
 .1תיאור הפרויקט
תכנון מערכות לטיפול בבעיית זיהום האוויר ברציפי הנוסעים ,התקנתן ותפעולן באופן שיקטין את
ריכוזי ה  ,NOx, NO2, PM 2.5 -כך שהאוויר בתחנות הרכבת ההגנה ,וולפסון ,יוספטל וקוממיות
יעמוד בחוק "אוויר נקי התשס"ח  "2008 -ובתקנותיו.
המערכות תתוכננה ותופעלנה באופן שבו הן תהיינה מסוגלות ,באופן אוטומטי ועל פי הנדרש,
לפנות אוויר מזוהם הרחק מהנוסעים ,למהול אותו עם אוויר נקי או בעזרת סינון אוויר או כל
טכנולוגיה אחרת ,כל זאת על מנת להקטין משמעותית את כמות המזהמים המגיעים לרציפי
הנוסעים עקב פליטת הקטרים וקרונות הכוח ומהאוויר המזוהם הנמצא סביב התחנות.
על המערכות ליתן מענה גם לנושא פינוי עשן מהתחנות.
 .2תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז
המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז המפורטים במסגרת
מסמכי המכרז הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום .23/08/2016
 .3מפגש מציעים חובה
מפגש מציעים חובה ייערך ביום  08/09/2016בשעה  09:30בחדר ישיבות של אגף משאבי אנוש
הנמצא במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל-אביב מרכז ,ע"ש סבידור (לשעבר
ארלוזורוב) .לאחר מפגש המציעים יתקבלו שאלות בכתב בלבד ולא יאוחר מיום  10/10/2016לידי
איתי מנור -רכז התקשרויות ,לפקס מס' .1533-6937486
 .4מועד הגשת ההצעות למכרז
הגשת ההצעות תהא ביום  27/10/2016עד השעה  ,13:00לתיבת המכרזים מס'  ,7הנמצאת באגף
רכש והתקשרויות ,במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל-אביב מרכז ,ע"ש סבידור
(לשעבר ארלוזורוב) ,בשעות הקבלה.
 .5דמי השתתפות במכרז
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של ( ₪ 1,000כולל מע"מ) ,שלא יוחזרו .אופן תשלום
דמי ההשתתפות מפורט בהזמנה להשתתף במכרז.
 .6מסמכי המכרז יהיו ניתנים לעיון והורדה החל מיום  23/08/2016דרך אתר האינטרנט של הרכבת
בכתובת ,www.rail.co.il :תחת 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.

