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אגף רכש והתקשרויות

רכבת ישראל בע"מ

מכרז פומבי מס' 8811
הזמנה לאספקת ,הקמת ,התקנת ,הפעלת ותחזוקת חניונים רובוטיים לאופניים
בתחנות רכבת ישראל
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רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הגשת הצעות  -הזמנה לאספקת,
הקמת ,התקנת ,הפעלת ותחזוקת חניונים רובוטיים לאופניים בתחנות רכבת ישראל (להלן" :השירותים").
תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:
 1.2המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז המפורטים במסגרת מסמכי המכרז
הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום .4.9.1228
אופי ההתקשרות והיקפה
 1.2תקופת הרכש הינה בת  14חודשים (להלן ":תקופת הרכש הראשונה") ,הרכבת תהא רשאית להאריך את
תקופת הרכש הראשונה בתקופות נוספות בנות  21חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל – 02
חודשים מתום תקופת הרכש הראשונה (להלן" :תקופת הרכש המוארכת").
 1.1תקופת האחריות המורחבת למתן שירותי הפעלה ,תחזוקה ושירות לחניון הינה ל 02 -חודשים ממועד
קבלת כל חניון וחניון.
 1.1תקופת תחזוקה ושירות נוספת :תקופת ההתקשרות למתן שירותי ההפעלה ,התחזוקה והשירות הינה ל-
 02חודשים מתום תקופת האחריות המורחבת ,עם אופציה להארכה ב 02 -חודשים נוספים.
תקופת ההסכם לא תעלה על  24שנים מיום חתימת ההסכם
 1.4העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר לידי הילה לדר,
באמצעות דוא"ל ,hilal@rail.co.il :עד ליום  8188081081יובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן
תשובות אינם דוחים את מועד הגשת ההצעה
מפגש מציעים חובה
 4.2מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים ביום  ,9.80.1081בשעה  ,09:30במשרדי הרכבת הממוקמים ברחוב
יוספטל  ,2לוד.
מועד ההגשה
 1.2ההצעות תוגשנה עד יום ה' ה 1.88.1081 -בשעה  ,83:00לתיבת המכרזים מס'  ,5הנמצאת בקרית הנהלת
הרכבת רחוב יוספטל  ,2לוד.
מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום  ,4.9.1081בכתובת:
 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.

