قطار إسرائيل يقود إلى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام

مناقصة رقم 1182
دعوة لتزويد ،إقامة ،تركيب ،تشغيل وصيانة مواقف
آلية للدراجات الهوائية في محطات قطار إسرائيل
في محطة القطار بئر السبع املركز
 .1قطار إسرائيل م.ض ( فيما يلي ":القطار"و/أو " صاحب الدعوة" ) يطلب بهذا تلقي عروض – دعوة لتزويد ،إقامة ،تركيب،
تشغيل وصيانة مواقف آلية للدراجات الهوائية في محطات قطار إسرائيل ( فيما يلي  ":اخلدمات") .
 .2الشروط املسبقة لالشتراك باملناقصة:
ُ 2.1يطلب من مقدمي العروض استيفاء كافة الشروط املسبقة لالشتراك باملناقصة املفصلة في نطاق مستندات املناقصة التي
ميكن االطالع عليها وحتميلها من موقع انترنت قطار إسرائيل  ،ابتداء من تاريخ .4.9.2018
 .3كيفية التعاقد وحجمه
 3.1فترة التعاقد هي  24شهرا ً ( فيما يلي  ":فترة التعاقد األولى")  ،يحق للقطار متديد فترة التعاقد األولى بفترات إضافية
 12شهرا ً كل مرة ( أو قسم منه)  ،املجتمعة لـ 60 -شهرا ً من نهاية فترة التعاقد األولى ( فيما يلي  ":فترة التعاقد املمدة ").
 3.2فترة الكفالة املوسعة لتقدمي خدمات التشغيل  ،الصيانة وخدمات املوقف هي لـ 60 -شهرا ً من موعد تلقي كل موقف وموقف .
 3.3فترة الصيانة واخلدمات اإلضافية  :فترة التعاقد لتقدمي خدمات التشغيل  ،الصيانة واخلدمات هي لـ 60 -شهرا ً من نهاية
فترة الكفالة املوسعة ،مع حفظ اإلمكانية للتمديد بـ 60 -شهرا ً إضافياً.
فترة االتفاقية ال تزيد عن  14سنة من يوم التوقيع على االتفاقية .
 3.4ميكن تقدمي أسئلة وطلبات ملعلومات إضافية تتعلق مبستندات املناقصة ليد هيال لدر  ،عبر البريد االلكتروني  ،بالعنوان
 ، hila@rail.co.il :لغاية تاريخ  ، 16/10/2018يوضح بهذا أن تقدمي األسئلة وتقدمي أو عدم تقدمي أجوبة ال يؤجل
موعد تقدمي العروض .
 .4لقاء مقدمي العروض إجباري :
يعقد لقاء مقدمي العروض وجولة إجبارية بتاريخ  ، 9.10.2018الساعة  09:30في محطة القطار املوجودة في شارع
يوسفطال  ،1اللد.
 .5موعد التقدمي :
تقدم العروض يوم اخلميس املوافق  8.11.2018الساعة  ، 13:00لصندوق املناقصات رقم  ،5املوجود في مبنى إدارة القطار،
شارع يوسفطال  ،1اللد.
 .6ميكن االطالع على مستندات املناقصة وحتميلها من موقع انترنت قطار إسرائيل ابتداء من تاريخ  ، 4.9.2018 :بالعنوان:
 www.rail.co.ilحتت 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 هو امللزم.

