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  מ"בע רכבת ישראל
  60211' מס מכרז

  האינסטגרם של רכבת ישראלועמוד הפייסבוק ניהול שרותי 
  

למתן שירותי ניהול עמוד הפייסבוק מזמינה בזאת הגשת הצעות ") הרכבת: "להלן(מ "רכבת ישראל בע
 על נספחיהלהציע הצעות  הכל בהתאם לפירוט שבהזמנהו, ")השירותים: "להלן( רכבתהוהאינסטגרם של 

  ").המכרז"או /ו" ההזמנה: "להלן(
  

 תנאים מקדמיים להגשת ההצעה .1

גרת מסמכי המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז המפורטים במס 1.1
  .14.1.2016המכרז הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל החל מיום 

תקופת : "להלן(מיום חתימת החוזה עם המציע הזוכה  ה אחתשנתקופת ההתקשרות תהא ל .2
להאריך תקופה זו בתקופות נוספות  השמורה לרכבת בלבדעם אופציה , ")ההתקשרות הראשונה

  .והכל כמפורט בחוזה, מתום תקופת ההתקשרות הראשונה חודשים 24- המצטברות ל

ות מידה כפי שנקבעו תיבחנה ההצעות על פי אמ, במסגרת שיקולי הרכבת לבחירת ההצעה הזוכה .3
 .נקודות 50= הצעה כספית, נקודות 50 =הצעה איכותית :כדלקמן, במסמכי המכרז

תחת  www.rail.co.il: בכתובת ראלהאינטרנט של רכבת ישבאתר  ההורדעיון וניתנים למסמכי המכרז  .4
סתירה בין נוסח מודעת הפרסום  בכל מקרה של. המכרז שבנדון' מסבהתאם ל" מכרזים: "הלשונית

בכל . נוסח הקובעיהא הנוסח המתפרסם בעיתון ה, באתר האינטרנט לנוסח מודעת הפרסום בעיתון
מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז המופיעים באתר 

 .יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע , האינטרנט
 דמי השתתפות במכרז .5

שלא , ")ההשתתפות דמי: "להלן) (מ"כולל מע(₪  500השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של 
 2 תחת שם המכרז וכמוסבר בסעיף, יתבצע דרך אתר האינטרנט של רכבת ישראלהתשלום . יוחזרו

 . למסמכי המכרז
סיגל בן ' לידי הגבלהעביר  בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה העברת שאלות ובקשה למידע נוסף .6

יובהר כי העברת השאלות ומתן או אי  21.01.2016ליום עד  03-6937416/592' באמצעות פקס מס ,שמואל
 .תשובות איננו דוחה את מועד הגשת ההצעה מתן

 מועד ההגשה .7
 6' לתיבת המכרזים מס 13:00בשעה  03.02.2016יום לאת ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עד  7.1

שבמתחם משרדי הנהלת הרכבת ליד תחנת הרכבת תל אביב  ,הנמצאת בבניין אגף רכש והתקשרויות
 מנהלת ענף, לסיגל בן שמואל תן לפנותלברורים ני). לשעבר ארלוזורוב(ש סבידור "ע, מרכז

  .03-6937569או  03-6937570ן טלפוב, התקשרויות

שעות טרם המועד האחרון  24-הצעות החל מהתהא זמינה לצורך הגשת , תיבת המכרזים לעיל 7.2
 .בכפוף לשעות הקבלה, להגשת הצעות

  . ן הרכבת מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיאי .8


