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לפרסום בעיתון  /אינטרנט
מכרז מס' 190501
הפעלת מגרשי חניה בתחנות הרכבת
.1

רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") מזמינה בזה הצעות לגבי פיילוט להפעלת מגרשי
חניה (להלן" :הנכס") במתחמי תחנות רכבת שונות ברחבי הארץ (להלן:

"המתחם")
מטרת ההרשאה הינה הפעלת מגרש חניה (להלן" :השרות" ו/או "ההרשאה")
החניונים המשתתפים בפיילוט הינם תחנת עכו ,כפר סבא נורדאו ובאר שבע אוניברסיטה.
המורשה לא יהיה רשאי להפעיל במתחם כל שירות אחר זולת השירותים האמורים לעיל
זולת באם קיבל את אישור הרכבת כמפורט במסמכי המכרז.
.2

תקופת ההתקשרות המוצעת היא  6חודשים לתקופת היערכות  60 +חודשים .לרכבת
שמורה האופציה להארכת תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות שכל אחת מהן
באורך של עד  60חודשים.

.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  ,₪ 100,000לפקודת רכבת ישראל בע"מ ,בתוקף עד לתאריך 31.12.2019
לפחות בנוסח המחייב המופיע במסמכי המכרז.
ג .למציע ניסיון של שלוש שנים לפחות בהפעלת לפחות חניון אחד בתשלום ובו לפחות
 300מקומות חניה במהלך התקופה שראשיתה ב 1.1.2015 -ועד למועד פרסום
המכרז.
ד .למציע ניסיון של שנה אחת לפחות בהפעלת חניון אחד לפחות שבו מותקנות מערכות
בקרת כניסה ויציאה אוטומטיות כמפורט במסמכי המכרז.
ה .למציע מוקד בקרה ותמיכה בחניונים שהחל לפעול לפחות שנה אחת לפני מועד
פרסום המכרז.
ו .המציע השתתף במפגש מציעים.

.4

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

.5

את מעטפת ההצעה יש להגיש עד ליום  26.8.2019שעה  13:00לתיבת מכרזים מס' 4
הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב דרכי משה  3בעיר לוד.
מפגש מציעים חובה יתקיים ביום  13.8.2019בשעה  09:30בבניין
ברחוב דרכי משה  3בעיר לוד.

הנהלת רכבת ישראל

.6

לא תותר הגשת הצעה משותפת למספר מציעים.

.7

שאלות ובקשות להבהרות ניתן להפנות בכתב בלבד לדוא"ל  aviads@rail.co.ilלא יאוחר
מ 5 -ימים לפני המועד האחרון להגשות ההצעות .

.8

מכרזי הרכבת מתפרסמים באתר האינטרנט של רכבת ישראלwww.rail.co.il -

רכבת
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