רכבת ישראל מובילה אל העתיד
אתם מוזמנים להצטרף
מכרז מס' 21618

מתן שרותי עריכה ועדכון הנחיות פרוגראמתיות תכנוניות
למתקני רכבת ישראל
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת" ו/או "המזמין") מעוניינת לקבל הצעות למתן שרותי עריכה ועדכון
פרוגראמות לתכנון תחנות נוסעים ,מבנים ,מתחמים ,קווים ומסופי רכבת (להלן" :השירותים") והכול
כמפורט במסמכי המכרז.
 .1תנאים 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 .10/10/2016
 .2תיאור השירותים:
 2.1מובהר בזאת כי הפניה במכרז זה הינה לחברות ,לרבות עוסקים מורשים ,העוסקים בעריכת
פרוגרמות ,ועל פי הצורך בכל מטלה שתוצא למתכנן על ידי הרכבת מפעם לפעם כפי שיפורט
במסמכי המכרז.
 2.2העבודות יכללו בין היתר עריכת פרוגרמות לתחנות ,מתחמים ,מסופים ומבנים מסוגים שונים
לפי צרכי הרכבת ,קביעת הפונקציות והקשרים ביניהן ,שטחים נדרשים והקשרים ביניהן ,ניתוח
תחזיות נוסעים לטווחי זמן שונים והתאמתם לצרכים התפעולים של רכבת ישראל ,ניתוח תכניות
תפעוליות של הרכבת והשפעתן על פרוגרמות של תחנות ומבנים שונים ברכבת ועדכון הנחיות
פרוגרמתיות קיימות.
 2.3ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא בחוזה מסגרת ,כאשר מימוש החוזה יהא באמצעות
כתבי מטלה על פי צרכי הרכבת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2.4בכוונת הרכבת להתקשר עם עד שני מציעים זוכים .חלוקת המטלות בין המציעים הזוכים
תהא בסבב מחזורי ושוויוני ככל הניתן ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ,ובשים לב
לאופן מתן השירותים ע"י המציעים ,עמידה בלוחות זמנים ,בתקציב ובאיכות ,ומידת זמינותם
של הזוכים.
 .3מועד הגשת ההצעות למכרז:
 3.1הגשת ההצעות תהא ביום  10/11/2016עד השעה  ,13:00לתיבת המכרזים מס'  ,1הנמצאת באגף
רכש והתקשרויות ,במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל-אביב מרכז ,ע"ש סבידור
(לשעבר ארלוזורוב) ,בשעות הקבלה.
 .4מסמכי המכרז יהיו ניתנים לעיון והורדה החל מיום  10/10/2016דרך 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 .

