אגף רכש והתקשרויות
קול קורא
הזמנה להצטרף לבסיס ספקים ברכבת ישראל בתחום ייצור ואספקה של חלקים לנייד רכבתי
רכבת ישראל בע"מ (להלן":הרכבת") מעוניינת ליצור בסיס של ספקים בתחום ייצור ואספקה של
חלקים לנייד רכבתי .ספק המעוניין להצטרף למאגר זה יגיש את הטפסים הנדרשים המצורפים באתר
האינטרנט של רכבת ישראל בכתובת WWW.RAIL.CO.IL
יודגש כי יתכנו מקרים בהם יידרש הספק לייצר על פי דוגמא חלקים קיימים בנייד רכבתי ולשם כך
הספק ישרטט וייצר את החלק הדרוש על פי הרכב החומרים בהתאם.
החלקים יסופקו במתחמי רכבת ישראל בפריסה ארצית.
 -1תקופת התקשרות:
תקופת ההתקשרות המוצעת הנה ל 36 -חודשים.
 -2תנאי מקדמי להשתתפות:
לספק כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) -תשל"ו .1976
-

על המציע לצרף את כל המסמכים ו/או האישורים להוכחת עמידתו בתנאי המקדמי,
לרבות תצהיר לפי סעיף  2ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 -3שאלות הבהרה:
לבירורים והבהרות ניתן לפנות אל אגף רכש והתקשרויות ברכבת (להלן" :פניות ספקים") .פניות
ספקים תעשינה כפניה בכתב בלבד ,לידי שמרית מועלם עו"ד ,רכזת רכש והתקשרויות מחלקת
רכש מרכזי באמצעות דוא"ל שכתובתו  shimritm@rail.co.ilאו בפקס שמספרו 08-85633720
לא יאוחר מתאריך  31.10.2019עד לשעה .16:00
 -4אופן ומועד הגשה:
 4.1הספק יגיש בקשתו להצטרף לבסיס ספקים על גבי נספח א' תוך פירוט התחומים בהם
הינו נותן שירות ופירוט תחום עיסוקו.
 4.2בקשות להצטרפות תוגשנה עד ליום ב' ה 11.11.2019 -עד לשעה  ,16:00באמצעות
הדואר האלקטרוני שכתובתו  shimritm@rail.co.ilאו בפקס שמספרו .08-8563720
 -5התמורה:
התמורה תשולם בהתאם להצעת מחיר שתוגש לרכבת בטרם ביצוע השירותים.
 -6תנאים כללים:
 6.1הספק יידרש לחתום על תנאים כללים מול הרכבת שיסדיר את התנאים להתקשרות.
 6.2קול קורא זה על נספחיו ודוגמת התנאים הכללים מפורסמים באתר האינטרנט של רכבת
ישראל.
רכבת ישראל בע"מ
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נספח א'

טופס הגשה -קול קורא ייצור ואספקה של חלקים לנייד רכבתי
אני/ו הח"מ ____________________________ נציג מורשה מטעם (שם הישות המשפטית /הספק) ____________ (להלן" :הספק")
ת.ז /ח.פ ______________________________ כתובת ______________________________ מיקוד _____________________
טלפון ________________________________ פקס /מייל ______________________________________________________
מצהירים בזאת כי ביכולתי/נו לבצע את הייצור והאספקה בקול קורא זה בתחומים הבאים( :יש לסמן )V

ייצור ואספקה:
יודגש כי יתכנו מקרים בהם יידרש הספק לייצר על פי דוגמא חלקים קיימים בנייד רכבתי ולשם כך הספק ישרטט וייצר את החלק הדרוש על פי הרכב החומרים בהתאם.
החלקים יסופקו במתחמי רכבת ישראל בפריסה ארצית.

עבודות מבלטנות
ריתוך חומרים אחרים

עיבוד שבבים באמצעות מכונת C.N.C
יכולת צביעה במספר שיטות מגוונות

עבודות כיפוף

ריתוך פלדות אלומיניום /נירוסטה /מתכות נוספות

עבודות מסגרות על פי צורך

אחר ______________________________________

_________________
תאריך

__________________
חתימת הספק

 oמוזכר כי על המציע לצרף את כל המסמכים ו/או האישורים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים ,לרבות תצהיר לפי סעיף  2ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
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