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רכבת ישראל מובילה אל העתיד
אתם מוזמנים להצטרף
מכרז פומבי מס' 11824
למתן שירותי השמה והעסקת כוח אדם לרכבת ישראל
 .1רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") ,מזמינה בזאת הגשת הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת ,למתן השמת
והעסקת כוח אדם ,מעת לעת ,במקצועות ובתפקידים מגוונים לצרכיה השונים של הרכבת (להלן" :השירותים"),
והכל בהתאם לפירוט שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה (להלן" :ההזמנה" ו/או "המכרז").
 .2השירותים נחלקים לשני סלים כמפורט בנספח א'-המפרט ,מספר הזוכים בכל סל יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:

מספר זוכים
סל
מ"ס
2
העסקת כח אדם
2.1
3
השמה
2.2
 .2.1מובהר כי מציע רשאי להתמודד בסל אחד או יותר על פי בחירתו.
 .3תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז  -לכל סל בנפרד:
 .3.1המציעים נדרשים לעמוד בכלל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז  -של כל אחד מהסלים
בנפרד ,המפורטים במסמכי המכרז הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל,
החל מיום .25.3.19
 .4 .4תקופת ההתקשרות:
 .4.1תקופת ההתקשרות הינה בת  24חודשים (להלן" :התקופה הראשונה") ,עם זכות ברירה לרכבת
בלבד ,להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות שלא תעלנה על שלושים ושישה ()36
חודשים נוספים ,במצטבר מתום התקופה הראשונה (להלן" :תקופת האופציה").
 .5שאלות הבהרה:
5.1

שאלות הבהרה בעניין המכרז ,ניתן להעביר לידי סיגל בן שמואל ,באמצעות כתובת הדוא"ל,sigalitb@rail.co.il :
עד ליום  3אפריל  .2019מובהר ,כי העברת שאלות הבהרה ומתן או אי מתן תשובות ,איננו מהווה דחייה של
מועד הגשת ההצעות

 .6מועד הגשת ההצעות:
.6.1

מועד הגשת ההצעות ,יחול ביום  17אפריל  ,2019החל משעה  08:00ועד לשעה  .13:00את ההצעות יש
להגיש במשרדי הרכבת ברחוב דרכי משה  ,3לוד.

 .7מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום  ,25.3.19בכתובת:
 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.
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