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לפרסום בעיתון ובאתר הרכבת באינטרנט
מכרז מס' 190401
הצבת והפעלת אוטומטים לממכר אביזרים לסלולר בתחנות הרכבת
.1

רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") מזמינה בזה הצעות לגבי מתן הרשאה להצבת
והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר אביזרים לסלולר בתחנות הרכבת (להלן" :התחנות")
מטרת ההרשאה הינה הצבה והפעלת מכונות אוטומטיות לממכר אביזרים לסלולר והכל
בתאום ובאישור הרכבת מראש בכתב( .להלן" :השרות")
המורשה לא יהיה רשאי להפעיל בתחנות כל שירות אחר זולת זה הקבוע בחוזה ההרשאה.

.2

תקופת ההתקשרות המוצעת היא  12חודשים .לרכבת שמורה האופציה להאריך את
תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת.

.3

תנאים מקדמיים
א .למציע אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ,התשל"ו ( 1976 -להלן":
חוק עסקאות גופים ציבוריים").
ב .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  ,₪ 10,000לפקודת רכבת ישראל בע"מ ,בתוקף עד לתאריך 31.12.19
לפחות ובנוסח המחייב כמפורט במסמכי המכרז.
ג .המציע מפעיל במועד האחרון להגשת ההצעות לפחות  3מכונות אוטומטיות דוגמת
המכונות נשואות המכרז.

.4

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.

.5
ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של רכבת ישראל בכתובת:
 www.rail.co.ilתחת לשונית "מכרזים".
את מעטפת ההצעה יש להגיש עד ליום  20.5.2019שעה  13:00לתיבת מכרזים מס' 4
הנמצאת במשרדי הנהלת רכבת ישראל ברחוב דרכי משה פינת רח' יוספטל בעיר לוד.
.6

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.il :לא יאוחר
מ 5 -ימים לפני המועד האחרון להגשות ההצעות .

.8

מכרזי הרכבת מתפרסמים באתר האינטרנט של רכבת ישראל www.rail.co.il -תחת
לשונית "מכרזים" ובאתר זה יתפרסמו כל העדכונים והמענים להבהרות שיתפרסמו
במהלך המכרז ,ככל שיתפרסמו.

.9

במקרה של סתירה בין הנוסח המתפרסם בעיתון ו/או באתר הרכבת באינטרנט
למסמכי המכרז ,יהא הנוסח של מסמכי המכרז שפורסמו באתר האינטרנט במועד פרסום
המכרז ,הנוסח הקובע אלא אם נקבע במפורש אחרת.

.7

רכבת

ישראל בע"מ
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