قطار إسرائيل يقود إلى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام

مناقصة علنية رقم 11758
دعوة لتلقي عروض لتزويد وتركيب وصيانة خزائن أجهزة تلقيم ،خزائن تبريد ووحدات تبريد لغرف احلواسيب
 .1قطار إسرائيل م.ض ( فيما يلي":القطار" و/أو " صاحب الدعوة") يطلب بهذا تلقي عروض لتزويد وتركيب
وصيانة خزائن أجهزة تلقيم ،خزائن تبريد ووحدات تبريد لغرف احلواسيب ( فيما يلي  ":اخلدمات").
 .2فيما يلي الشروط املسبقة لالشتراك باملناقصة:
ُيطلب من مقدمي العروض استيفاء كافة الشروط املسبقة لالشتراك باملناقصة املفصلة في مستندات املناقصة والتي
ميكن االطالع عليها وحتميلها في موقع انترنت قطار إسرائيل ،ابتداء من يوم  19تشرين أول  /أكتوبر .2017
 .3فترة التعاقد
ً
 3.1فترة التعاقد للشراء :فترة التعاقد للشراء هي لـ 24 -شهرا من يوم التوقيع على العقد.
 3.2فترة الكفالة -تقدمي كفالة وخدمات على كافة قطع املعدات لفترة  24شهرا ً من تاريخ انتهاء التركيب .
 3.3فترة الصيانة في نهاية فترة الكفالة :للقطار فقط ،يحفظ احلق بتمديد فترة الصيانة لفترات إضافية 12
شهرا ً كل مرة ( أو جزء منها)  ،املجتمعة لفترة ال تقل عن –  120شهرا ً من نهاية فترة الكفالة.
 4لقاء مقدمي العروض إجباري
يعقد لقاء وجولة مقدمي عروض إجباريني بتاريخ  9.11.2017الساعة  09:30في مجمع كريات إدارة القطار
في شارع درخي موشيه  ،3اللد.
 .5أسئلة استفسارية
ميكن تقدمي األسئلة االستفسارية املتعلقة باملناقصة ،ليد احملامي هدار شالتيال عوفادياه  ،عبر البريد االلكتروني
بالعنوان hadars@rail.co.il :لغاية تاريخ  13تشرين ثاني  /نوفمبر  ،2017يوضح بهذا ،أن تقدمي
األسئلة االستفسارية وتقدمي أو عدم تقدمي أجوبة ،ال يعتبر تأجيل ملوعد تقدمي العروض .
 .6موعد تقدمي العروض:
يبدأ موعد تقدمي العروض بتاريخ  4.12.2017الساعة  ، 13:00لصندوق املناقصات رقم  5املوجود في
غرفة صناديق املناقصات في طابق املدخل  ،في مكاتب إدارة القطار في شارع موشيه شريت  ،3اللد.
 .7ميكن االطالع على مستندات املناقصة وتنزيلها من موقع انترنت قطار إسرائيل ،ابتداء من تاريخ  19تشرين أول/
أكتوبر  ،2017بالعنوان ، www.rail.co.il :حتت التبويب " مناقصات" مبوجب رقم املناقصة موضوع
البحث .في أية حالة لوجود تناقض بني نص اإلعالن املنشور في موقع االنترنت وبني نص اإلعالن في الصحف،
النص املنشور في الصحف هو النص امللزم .في أية حالة لوجود تناقض بني نص اإلعالن في الصحف وبني نص
مستندات املناقصة املوجودة في موقع االنترنت ،نص مستندات املناقصة املوجود في موقع االنترنت هو امللزم.

