רכבת ישראל מובילה אל העתיד
אתם מוזמנים להצטרף
מכרז פומבי מס' מנ/קב17/01/
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות השלמת פיתוח הנדסי,
פיתוח נופי ,גינון ,שיקום נופי ,ותחזוקת שטחים ששוקמו נופית
במקטעי העבודה השונים לאורך תוואי הקו המהיר לירושלים
מאזור מודיעין ועד ירושלים
 .1רכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להגיש הצעות להתקשרות עימה בחוזה
לביצוע עבודות השלמת פיתוח הנדסי ,פיתוח נופי ,גינון ,שיקום נופי ,ותחזוקת שטחים ששוקמו נופית במקטעי
העבודה השונים לאורך תוואי הקו המהיר לירושלים מאזור מודיעין ועד ירושלים )להלן" :הפרויקט"( והכל
כמפורט במסמכי המכרז.
המדובר במכרז עם בחינה דו-שלבית ,כמפורט במסמכי המכרז:
 .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 .10.8.2017
 .3השתתפות במכרז:
אופן ההשתתפות במכרז מפורט בהזמנה להשתתף במכרז.
 .4מפגש מציעים וסיור מציעים:
במכרז זה ייערך מפגש מציעים שיכלול גם סיור בשטח ,ההשתתפות במפגש ובסיור הינה תנאי להשתתפות
במכרז ,רישום למשתתפים ייערך בשניהם:
 4.1מפגש מציעים חובה ייערך ביום  20.8.17משעה  ,13:00-16:00ויכלול מצגת והסבר קצר לתכולת הפרויקט
והתנאים הנלווים ,וכן סיור בשטח תוואי הפרויקט .המפגש ייערך בחדר הדיונים של משרדי ההנהלה של
מנהלת הקו המהיר-שער הגיא.
 .5בקשות להבהרות:
ניתן לפנות אל מנהלת הקו המהיר ברכבת בבקשה לקבלת הבהרות או תשובות לשאלות בקשר למסמכי המכרז
באמצעות פנייה בכתב בלבד ,לידי מר שרון מזוז ,באמצעות דוא"ל  sharonm@rail.co.ilאו פקס שמספרו
 ,02-6472585לא יאוחר מיום  5.9.17בשעה .12:00
 .6מועד הגשת ההצעות למכרז:
הגשת ההצעות תהא ביום  11.9.2017עד השעה  ,13:00לתיבת המכרזים הנמצאת באגף רכש והתקשרויות,
במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל-אביב מרכז ,ע"ש סבידור )לשעבר ארלוזורוב( ,בשעות הקבלה.
 .7מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה החל מיום  10.8.2017דרך אתר האינטרנט של הרכבת בכתובת www.
) rail.co.ilלהלן" :אתר האינטרנט"( ,תחת הלשונית "מכרזים" .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.

