לפרסום בעיתון ובאתר האינטרנט
מכרז מס' 190201
הרשאה לפינוי ורכישה של ציוד גרוט
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חברת רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") מזמינה בזה הצעות לגבי מתן
הרשאה לפינוי ורכישה של ציוד גרוט הנמצא במקרקעי ובמתחמי רכבת ישראל ,כמפורט
במסמכי המכרז (להלן" :גרוטאות").
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תקופת ההתקשרות המוצעת היא  24חודשים לרכבת האופציה להאריך את תקופת
ההתקשרות ב  3 -תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת.

.3

תנאים מקדמיים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

ט.

למציע אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -
(להלן ":חוק עסקאות גופים ציבוריים").
למציע מחזור כספי שנתי ממוצע של  4מיליון ש"ח לא כולל מע"מ ,בשנים ,2016
 2017ו 2018 -הנובע ממכירת גרוטאות מתכת.
על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בפינוי גרוטאות מתכת בכל אחת מהשנים
.2014-2018
למציע רישיון עסק בתוקף להובלת פסולת בהתאם לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח
.1968
למציע רישיון מוביל בתוקף לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשל"ט
.1978
למציע רישיון עסק למפעל למחזור פסולת בנין בהתאם לחוק רישוי עסקים
או ,לחילופין ,למציע התקשרות בתוקף לפחות עד  14.7.2021עם קבלן/
חברה בעלי רישיון עסק לתחנת מעבר לפסולת בנין.
בבעלות המציע במועד הגשת ההצעות לפחות  2משאיות  15טון לפחות ובנוסף
בבעלותו לפחות באגר זחלי אחד.
להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית ,או ערבות מחברת ביטוח ישראלית
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א
–  ,1981על סך  100,000ש"ח ,לפקודת רכבת ישראל בע"מ ,בתוקף עד לתאריך
 31.12.19לפחות .ערבות ההצעה תהא על פי הנוסח המחייב המצ"ב כנספח א'
למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
בבעלות המציע לפחות אתר אחסון גרוטאות אחד.
לחילופין ,למציע לפחות חוזה שכירות אחד לשכירת שטח לשימוש כאתר אחסון
גרוטאות לתקופה המסתיימת ביום  31.12.2020לפחות.
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על המציע לצרף את כל המסמכים ו/או האישורים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים,
לרבות תצהיר לפי סעיף  2ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ולרבות נספח א' למכתב
ההצעה.
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פינוי הגרוטאות יבוצע מהשטחים של רכבת ישראל באמצעים שיופעלו ע"י הזוכה במכרז
ועל חשבונו.
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באתר האינטרנט של רכבת ישראל  www.rail.co.ilתחת לשונית "מכרזים" ניתן לעיין
ולהוריד את מסמכי המכרז.
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה עד ליום  2.5.2019שעה 13:00
לתיבת המכרזים מס’  4הנמצאת בבית הנהלת רכבת ישראל ברחוב דרכי משה פינת
יוספטל בעיר לוד.
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על המעטפה ירשם:
.8
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רכבת ישראל
עבור מכרז מס' 190201

מודגש בזאת כי יש להגיש ההצעה ע"י מציע אחד בלבד .לא תותר הגשת הצעה
משותפת למספר מציעים.
שאלות ובקשות להבהרות ניתן להפנות בכתב בלבד לדוא"ל  aviads@rail.co.ilלא
יאוחר מ 5 -ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעה.
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במקרה של סתירה בין הנוסח המתפרסם בעיתון ו/או באתר האינטרנט למסמכי המכרז,
יהא הנוסח של מסמכי המכרז שהתפרסמו במועד פרסום המכרז באתר האינטרנט ,
הנוסח הקובע אלא אם נקבע מפורשות אחרת.
רכבת
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ישראל בע"מ

