אגף רכש והתקשרויות

רכבת ישראל בע"מ

מכרז פומבי מס' 55711
הזמנה לקבלת הצעות לתכנון ,הקמה ותחזוקה של מתקן לטיפול בשפכים עבור רכבת
ישראל בע"מ
רכבת ישראל בע"מ (להלן "הרכבת") ,מזמינה בזאת הגשת הצעות להתקשרות בחוזה לתכנון ,הקמה ותחזוקה של
מתקן לטיפול בשפכים עבור הרכבת (להלן" :השירותים" ו/או "המתקן" ו/או "המערכת") ,והכל בהתאם לפירוט
שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה השונים (להלן" :ההזמנה" ו/או "המכרז").

.5

תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:
 1.1המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז המפורטים במסגרת מסמכי המכרז
הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום .11.11.101.

.1

אופי ההתקשרות והיקפה
 1.1תקופת ההתקשרות עבור רכישת המערכת הינה לתקופה של 51 -חודשים מיום החתימה על החוזה
(להלן" :תקופת ההתקשרות הראשונה").
 1.1תקופת ההתקשרות עבור מתן שירותי אחריות ע"י הקבלן הינה לתקופה של  51חודשים ממועד מסירת
המערכת ולאחר קבלת אישור הרכבת על סיום ההרצה של המערכת בהצלחה .בתום תקופת האחריות
שמורה לרכבת בלבד זכות הברירה להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות ,בנות  11חודשים כל אחת (או
חלק מהם) ,המצטברות ל 63 -חודשים ,במסגרתן יספק הקבלן שירות תחזוקה מונעת (להלן "תחזוקה
מונעת") ו/או לצורך מתן שירות לתיקון תקלות שבר (להלן" :תחזוקת שבר") ,והכל בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי.

.6

שאלות הבהרה
 1.1שאלות הבהרה ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי המכרז ניתן יהיה להעביר לידי גב' שירן צדוק,
באמצעות דוא"ל , SHIRANZ2@rail.co.il :עד ליום  51.15.1152יובהר כי העברת השאלות ומתן או אי
מתן תשובות אינם דוחים את מועד הגשת ההצעה.

.1

מפגש מציעים חובה
 1.1מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים ביום  8.5.1152בשעה  51:11בחדר ישיבות מבנה המכלולים במכון
הדיזלים בחיפה ,רחוב המלאכה פינת תרשיש (אזור תעשיה חוף שמן) .שעת סיום משוערת .11:10
לבירורים והנחיות הגעה ניתן לפנות למר דניאל פיקאלי בטלפון.050-101.111 :

.1

מועד ההגשה
 5.1ההצעות תוגשנה עד יום ה' ה 5.1.1152 -החל מהשעה  12:11ועד השעה  ,56:11לתיבת המכרזים מס' ,1
הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל  ,1לוד.

.3

מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,החל מיום  58.51.1157בכתובת:
 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.

