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לפרסום בעיתון ואינטרנט
מכרז מס' 200204
הרשאה להתקנה ותפעול מכונות למשיכת מזומנים בתחנות הרכבת
.1

רכבת ישראל בע"מ( ,להלן " :הרכבת") מזמינה בזה הצעות לגבי מתן הרשאה להתקנה
ותפעול של מכשירים למשיכת מזומנים בתחנות הרכבת כמפורט בנספח א' לדוגמת החוזה
המצורפת למסמכי המכרז ובמקומות נוספים שייקבעו ע"י הרכבת ,והכל על פי כל דין ,
והוראות החוזה הנכלל במסמכי המכרז והכל בתאום ובאישור הרכבת מראש בכתב.
תקופת ההתקשרות המוצעת היא ל –  60חודשים.

.2

תנאים מקדמיים להשתתפות:
המציע הינו בעל ניסיון רציף בהצבה והפעלת מכשירים למשיכת מזומנים החל
א.
מ –  2017.1.1ועד למועד הגשת ההצעות.
להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן ,או
ב.
ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק
הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א –  ,1981על סך  15,000ש"ח ,לפקודת רכבת
ישראל בע"מ ,בתוקף עד לתאריך  31.10.2020לפחות.
למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
ג.
חשבונות ותשלום חובות מס)  -תשל"ו .1976
המציע מתפעל במועד הגשת ההצעות לפחות  50מכשירי משיכת מזומנים ברחבי
ד.
הארץ שלפחות אחד מהם ממוקם בעיר חיפה או צפונה לה ולפחות אחד מהם
ממוקם בעיר רחובות או דרומה לה.

.3

על המציע לצרף את כל המסמכים ו/או האישורים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים.

.4

באתר האינטרנט של רכבת ישראל  www.rail.co.ilתחת לשונית "מכרזים" ניתן לעיין
ולהוריד את מסמכי המכרז.
את מעטפת ההצעה יש להגיש עד ליום  27.2.2020שעה  13:00לתיבת מכרזים מס' 4
הנמצאת באולם הכניסה בבית הנהלת רכבת ישראל ברחוב דרכי משה  3פינת יוספטל
בעיר לוד
רכבת ישראל בע"מ
על המעטפה ירשם:
עבור מכרז מס' 200204

.5

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

.6

מודגש בזאת כי יש להגיש ההצעה ע"י מציע אחד בלבד .לא תותר הגשת הצעה
משותפת למספר מציעים.

.7

מכרזי הרכבת מתפרסמים באתר המרשתת של רכבת ישראל. www.rail.co.il -

.8

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

ישראל בע"מ
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