אגף רכש והתקשרויות

רכבת ישראל בע"מ
מכרז פומבי מס' 1185
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קידום מכירות לרכבת ישראל

.1

רכבת ישראל בע"מ מזמינה בזאת ,הגשת הצעות למתן שירותי שרותי קידום מכירות )להלן":קד"מ"(
הכוללים בין היתר פיתוח ,יישום והפעלה של פעילות הקד"מ )להלן" :השירותים"( ,בחוזה מסגרת והכל
בהתאם לפירוט שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה )להלן" :המכרז"(.

.2

תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:
 2.1המציעים נדרשים לעמוד בכלל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז ,המפורטים במסמכי המכרז
הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום .7.6.18

.3

תקופת ההתקשרות:
 3.1תקופת ההתקשרות הינה בת  12חודשים )להלן" :התקופה הראשונה"( ,עם זכות ברירה לרכבת בלבד,
להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת )או חלק מהן( ,המצטברות ל – 60
חודשים מתום התקופה הראשונה )להלן" :תקופת האופציה"(.

.4

שאלות הבהרה:
 4.1שאלות הבהרה בעניין המכרז ,ניתן להעביר לידי סיגל בן שמואל ,באמצעות כתובת הדוא"ל:
 ,sigalitb@rail.co.ilעד ליום  18יוני  .2018מובהר ,כי העברת שאלות הבהרה ומתן או אי מתן תשובות,
איננו מהווה דחייה של מועד הגשת ההצעות.

.5

מועד הגשת ההצעות:
 5.1מועד הגשת ההצעות ,יחול ביום  26יוני  ,2018החל משעה  08:00ועד לשעה  .13:00את ההצעות יש
להגיש במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל  ,1לוד.

.6

מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום  ,7.6.18בכתובת:
 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 המופיעים באתר האינטרנט הנוסח הקובע.

P.O.B 18085 Tel-Aviv 61180, Israel. Tel: 972-3-6076659 Fax: 972-3-6937416
ת ח נ ת ת ל -א ב י ב מ ר כ ז ע " ש ס ב י ד ו ר  ,ת  .ד  , 1 8 0 8 5 .ת " א 6 1 1 8 0
טל 03-6076659 .פקס03-6937416 .
רכבת ישראל *5770 I www.rail.co.il I

