מכרז פומבי מספר 13913

הסכם מסגרת שנתי,כלל רכבתי ,להספקת פריטי כיבוד
עם אופציית הארכה עד  84חודשים נוספים.

רכבת ישראל בע"מ ( להלן" :הרכבת") מעוניינת לקבל הצעות להספקה שוטפת של פריטי כיבוד,
לאתרינו הפזורים ברחבי הארץ ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .3להלן התנאים המקדמים להשתתפות במכרז:
3.3

למציע כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – .3991

3..

למציע ניסיון מוכח באספקת פריטי כיבוד כמפורט בנספחים ,בדחיפה לאתרי הלקוח,
לפחות ל 1 -חברות ו/או תאגידים ו/או מוסדות בפריסה ארצית ,בהיקף שנתי ממוצע
שלא פחת מ ₪ 3,111,111-בכל אחת מהשנים  ;.139 ,.131 ,.132או ,.139 , .131
..134

3.1

להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א-
 ,3943על סך של ( ₪ 311,111מאה אלף שקלים חדשים) (להלן "ערבות ההצעה"(.
ערבות ההצעה תהא ערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית לפקודת "רכבת
ישראל בע"מ",בלבד ,בתוקף לפחות עד ליום  . 11.11..139ערבות ההצעה תהא על פי
הנוסח המחייב המצ"ב כנספח  A4המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

..

על המציע להמציא את כל המסמכים ו/או האישורים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים
המקדמיים לעיל.

.1

הצעה המוגשת במשותף ע"י יותר ממציע אחד – תיפסל.

.8

במכרז זה תינתן העדפה להצעות להספקת טובין מתוצרת הארץ ,בהתאם לקבוע בתקנות
(1ד) – (1ח) לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי),
התשנ"ה –  .3992ההעדפה תינתן במסגרת הצעת המחיר ,להצעות שמחירן אינו עולה על
מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של  .32%כתנאי לקבלת ההעדפה ,על המציע
לצרף להצעתו אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.

.2

מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל
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.

.1

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה רשום מס' המכרז,עד ליום 2/1/.139
שעה , 3.:11לתיבת המכרזים ברחוב נחום ארמן ,מחלקת רכש פנים .לברורים ניתן לפנות למר
בני סבא בטלפון 18-4218131

