قطارات اسرائيل تقود الى المستقبل
انتم مدعوون لالنضمام
مناقصة عالنية رقم 11737

دعوة القتراح عروض العطاء خدمات نقل وحتميل في انحاء البالد،
لصالح قطارات اسرائيل.

.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7

1قطارات اسرائيل م.ض تدعو بهذا  ،ان يقدم لها عروض العطاء خدمات نقل وحتميل في انحاء البالد ،لصالح قطارات اسرائيل
(فيما يلي":اخلدمات") ،في اتفاق اطار وكل مبوجب املفصل الدعوة القتراح عروض في جميع مالحقها (فيما يلي":املناقصة").
2شروط اولية لالشتراك في املناقصة:
 2.1يطلب من املقترحني استفاء كل الشروط االولية لالشتراك في املناقصة ،املفصله في مستنادات املناقصة والتي ميكن
معانيتها وانزالها من موقع اطارات اسرائيل في االنترنيت ابتداءاً من يوم  30اب .2017
3فترة التعاهد:
 3.1فترة التعاهد  12شهرا ً (فيما يلي":الفترة االولى") ،مع حق التقرير للقطارات فقط ،في متديد التعاقد
في الفترات اضافية مكونه من  12شهرا ً كل واحده (او جزء منها) ،والتي تتراكم ل 48 -شهرا ً من يوم
انتهاء الفترة االولى (فيما يلي":فترة االمكانية").
4لقاء املقترحني (ألزامي):
لقاء املقترحني (الزامي) ،يقام في املوعد املفصل في البند  4من مستنادات املناقصة.
5اسئلة استيضاح:
 5.1اسئلة االستيضاح بخصوص املناقصة ميكن متريرها ليد احملامي نوفر عيناف ،بواسطة عنوان البريد االلكتروني:
 ,nofare@rail.co.ilحتى يوم  17تشرين اول  .2017نوضح ،ان مترير اسئلة االستيضاح او عدم اعطاء اجوبة،
ال يشكل تأجيل موعد العروض.
6موعد تقدمي العروض:
 6.1موعد تقدمي العروض ،يبدأ في يوم  20تشرين الثاني  ،2017ابتداء ًا  08:00وحتى  .13:00يجب تقدمي
العروض في مكاتب القطارات في شارع ترخي موشي  ، 3اللد.
7ميكن معاينةوانزال مستنادات او مناقصة في موقع قطارات اسرائيل ،ابتداء ًا من شهر  30اب  ،2017في
العنوان  www.rail.co.ilحتت الكلمة" :مناقصات" مبوجب رقم املناقصة التي في اخلصوص .في كل حالة تناقض
بني نص اعالن النشر في موقع االنترنيت ونص اعالن النص في الصحف ،يكون النص في الصحف هو النص املقرر .في
كل حال يوجد فيها تناقض بني النص اعالن النشر في الصحف وبني النص مستنادات املناقصة التي تظهر في موقع
االنترنيت ،يكون نص مستنادات نص املناقصة التي تظهر في موقع االنترنيت في النص املقرر.

قطارات اسرائيل

ببساطة االستمتاع بالطريق
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