
הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם בקשר עם מכרז לתכנון 
וניהול של )כל אחד מ( קווי פרויקט המטרו

מכרז פומבי מס' 478/2021

נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן: "נת"ע"( מזמינה   .1
בזאת גופים מקומיים ובינלאומיים להשתתף בהליך מיון מוקדם, כשלב ראשון 
להליך מכרזי לבחירת שלוש קבוצות, אשר תהיינה אחראיות כל אחת, לתכנון 
ולניהול של אחד מקווי המטרו המהווים חלק מרשת פרויקט המטרו )להלן: 

"מנהלי הקווים"(. 
מטרת הליך המיון המוקדם היא לזהות את הקבוצות, המתמודדים המתאימים,   .2
אשר לאחר סיום הליך המיון המוקדם יוזמנו להשתתף בשלב המכרז לבחירה 

ומינוי של שלושת מנהלי הקווים.
המתמודדים יידרשו להציג עמידה בכל תנאי הסף המקצועיים )ובכללם ניסיון   .3
בניהול וניסיון בתכנון(, וכן עמידה בתנאי הסף הפיננסיים ותנאים נוספים, הכל 

כמפורט במסמכי ההזמנה. 
ניתן לעיין ולהפיק את מסמכי ההזמנה, ללא עלות, באמצעות הורדתם מאתר   .4

האינטרנט של נת"ע, בכתובת: www.nta.co.il, בלשונית "מכרזים". 
המתמודדים רשאים לבקש מנת"ע הבהרות למסמכי ההזמנה, בבקשה בכתב,   .5
אשר תופנה לתיבת הדוא"ל שכתובתה Metro-LM@nta.co.il ותוגש עד 

ליום 15.10.2021.
במהלך  המתמודדים  עם  אישיים  מפגשים  לערוך  המכרזים  וועדת  בכוונת   .6
אוקטובר/נובמבר 2021. מתמודדים המעוניינים להשתתף במפגשים כאמור 
הדוא"ל  לתיבת  המכרזים,  לוועדת  בכתב  הודעה  כך  על  להעביר  נדרשים 

שכתובתה Metro-LM@nta.co.il עד ליום 5.10.2021.
לתיבת  מיום 15.12.2021 בשעה 14:00  יאוחר  לא  עד  יוגשו  מסמכי ההגשה   .7
המכרזים שבמשרדי נת"ע, רחוב הרוקמים 26 בחולון, בנין A, קומה 9. המציע 

ידאג לקבל אישור בדבר הגשת הצעתו כאמור.
יובהר, כי לכל המונחים המפורטים במודעה זו תהיה במשמעות הנתונה להם   .8

במסמכי ההזמנה.
מובהר, כי אין באמור בהודעה זו כדי למצות את כלל הוראות המיון המוקדם   .9
ועל כל אחד מהמציעים חלה החובה לקרוא בעיון את כלל הוראות מסמכי 
לבין  זו  בין האמור במודעה  ותתגלה סתירה  היה  כי  מובהר  עוד  ההזמנה. 

מסמכי ההזמנה, האמור במסמכי ההזמנה גובר על האמור במודעה זו.

www.nta.co.ilהקו הישיר לעתיד
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