قطارات اسرائيل تقود الى المستقبل
انتم مدعوون لالنضمام
مناقصة علنية رقم 11501

دعوة لتقدمي عروض العطاء خدمات اقامة،
تشغيل ،ارشاد وصيانة شبكات محاكاة
لقاطرات في قطارات اسرائيل
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1قطارات اسرائيل م.ض (فيما يلي" :القطارات") تدعو بهذا ان يقدم لها عروض العطاء خدمات اقامة،
تشغيل ،ارشاد وصيانة شبكات محاكاة لقاطرات اسرائيل (فيما يلي":اخلدمات") ،والكل مبوجب للتفصيل
في الدعوة القتراح العروض وملحقاتها ( فيما يلي":الدعوة" و/او "املناقصة").
2شروط اولية لالشتراك في املناقصة:
 2.1يطلب من املقترحون ان يستوفوا في كل شروط االقصى لالشتراك في املناقصة املفصلة في مستندات املناقصة التي
ميكن انزالها من موقع االنترنت التابع لقطارات اسرائيل ،ابتداء من يوم  12تشرين الثاني .2015
3فترة التعاقد:
 3.1فترة التعاقد هي  120شهرا ( فيما يلي ":الفترة االولى") ،مع حق االختيار للقطارات فقط ،لتمديد
التعاقد لفترات اضافية مكونة  60شهرا كل واحدة ،املتراكمات لـ 120 -شهرا من فترة انتهاء الفترة
التعاقدات االولى (فيما يلي":فترة االمكانية").
4لقاءات املقترحني الزامية:
 4.1مقترحون الذين يستوفون لتقدمي العرض .يطلبوا االشتراك في لقاء املقترحون حيث يعلن عنه مستقبال يوم
 03/12/2015في الساعة  10:00في مركز االرشاد في اللد والكل كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
5رسوم االشتراك في املناقصة
 5.1االشتراك في املناقصة مشروط بدفع مبلغ  5٫000ش.ج (يشمل ض.ق.م) ( فيما لي":رسوم االشتراك")،
ال ترد .الدفع ينفذ عن طريق موقع االنترنت التابع لقطارات اسرائيل ،حتت اسم املناقصة وكما هو
مفصل في بند  0.8ملستندات املناقصة.
6اسئلة توضيح:
 6.1اسئلة توضيح بخصوص مستندات املناقصة ،ميكن متريرها ليد احملامي نوفر عيناب ،بواسطة فاكس 03-6937416
او بريد الكتروني ،nofare@rail.co.il :حتى يوم  .27.12.15موضح ،انه مترير اسئلة التوضيح واعطاء او عدم اعطاء
اجابات ،ال يشكل تأجيل املوعد لتقدمي العروض.
7املوعد االخير لتقدمي العروض
 7.1املوعد االخير لتقدمي العروض يبدأ يوم  ،29.02.16ابتداء من الساعة  08:00وحتى الساعة .13:00
يجب تقدمي العروض لصندوق املناقصات رقم  ،5املوجود في فرع شراء والتعاقدات ،في مكاتب ادارة القطارات بجانب
محطة القطارات تل ابيب املركز ،على اسم سبذور (ارلوزروب سابقا).
صندوق املناقصات يكون جاهز من اجل تقدمي العروض 24 ،ساعة قبل املوعد االخير لتقدمي العروض
(في خالل ساعات العمل).
8مستندات املناقصة ميكن النظر بها وانزالها من موقع قطارات اسرائيل في االنترنت ابتداء من اليوم ،12.11.2015
في العنوان  www.rail.co.ilحتت الكلمة" :مناقصات" مبوجب رقم املناقصة التي في اخلصوص .في كل
حالة تناقض بني نص اعالن النشر في موقع االنترنت وبني نص النشر في الصحيفة ،يكون النص املنشور في
الصحيفة هو النص املقرر .في كل حالة تناقض بني نص اعالن النشر في الصحيفة وبني نص مستندات
املناقصة التي تظهر في موقع االنترنت ،يكون مستندات املناقصة هو النص احملدد.

قطارات اسرائيل

ببساطة االستمتاع بالطريق
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