מכרז פומבי מספר 32004

מכרז פומבי להספקת מלגזות שונות
עם אופציית הארכה עד  48חודשים נוספים.
רכבת ישראל בע"מ ) להלן" :הרכבת"( מעוניינת לקבל הצעות לאספקה של מלגזות שונות ,לאתרינו
הפזורים ברחבי הארץ ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .1להלן התנאים המקדמים להשתתפות במכרז:
 1.1למציע אישור בתוקף על היותו מוסמך על פי תקן , ISO-9001מהדורה 2015
 1.2למציע  2מוסכי שירות\אתרי\מחסני חלפים כמפורט:
 1.2.1אתר  1לכל הפחות באזור הצפון והמרכז :האזור מהעיר עכו ועד ת"א )כולל(.
 1.2.2אתר  1לכל הפחות באזור הדרום :האזור שמדרום לת"א ועד ב"ש )כולל(.
1.3

למציע ניסיון מוכח באספקת מלגזות ,לאתרי הלקוח ,לפחות ל 3-חברות ו\או
תאגידים ו/או מוסדות ,בהיקף שנתי ממוצע שלא פחת מ ₪ 10,000,000
בכל אחת מהשנים .2018 ,2017 , 2016

 1.4למציע כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – .1976
 1.5להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה
רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א ,1981 -על סך של
) ₪ 15,000חמישה עשר 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  . 31.12.2020ערבות ההצעה תהא על פי הנוסח המחייב המצ"ב
כנספח  A4המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
.2

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

.3

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

.4

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.

.6

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה רשום מס' המכרז ,עד ליום 23.06.2020
שעה , 12:00לתיבת המכרזים ברחוב נחום ארמן חיפה ,מחלקת רכש פנים .לברורים ניתן לפנות
למר בני סבא בטלפון 04-8564613

