قطارات اسرائيل تقود الى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام
مناقصة علنية رقم 11824

العطاء خدمات التوظيف وتوظيف قوى بشرية لقطارات اسرائيل

1 .1قطارات اسرائيل م.ض (فيما يلي" :القطارات") ،تدعو بهذا تقدمي العروض للتعاقد باتفاق اطار ،العطاء خدمات
التوظيف وتوظيف قوى بشرية ،من وقت الخر ،مبهن ووظائف حلاجاتها املختلفة للقطارات (فيما يلي":اخلدمات")،
والكل مبوجب للتفصيل في الدعوة لعرض االقتراحات على مالحقها (فيما يلي":الدعوة" و/او "املركز").
2 .2اخلدمات تقسم لسلتني كما هو مفصل في ملحق أَ -املفصل ،رقم الفائزين في كل سلة يكون مبوجب للجول التالي:
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عدد الفائزين
سلة
م"س
2
تشغيل قوى بشرية
2.1
3
توظيف
2.2
 .2.1موضح بهذا ان مقترح مخول للمنافسة في سلة واحدة او اكثر بحسب اختياراته.
3شروط اولية لالشتراك في املناقصة -لكل سلة على حدة:
 .3.1يطلب من املقترحني ان يستوفوا في كل الشروط االولية لالشتراك في املناقصة -في كل واحدة من السالت على
حدة ،املفصلني في مستندات املناقصة التي ميكن معاينتها وانزالها في موقع االنترنت التابع لقطارات اسرائيل،
ابتداء من يوم .25.3.19
4فترة التعاقد:
 .4.1فترة التعاقد تكون مكونة  24شهرا (فيما يلي" :الفترة االولية") ،مع حق اختيار للقطارات فقط ،لتمديد
فترة التعاقد لفترات اضافية ال تزيد عن ستة وثالثني ( )36شهرا اضافي ،بالتراكم من انتهاء الفترة
االولى (فيما يلي" :فترة االمكانية").
5اسئلة التوضيح
 5.1اسئلة التوضيح بخصوص املناقصة ،ميكن متريرها ليد سيجال بن شموئيل ،بواسطة عنوان البريد االلكتروني:
 ،sigalitb@rail.co.ilحتى ليوم  3نيسان  .2019موضح  ،ان مترير اسئلة التوضيح واعطاء او عدم اعطاء
اجابات ،ال يؤجل موعد تقدمي العروض.
6موعد تقدمي العروض:
 .6.1موعد تقدمي العروض ،ابتداء من يوم  17نيسان  ،2019ابتداء من الساعة  08:00وحتى الساعة  .13:00يجب
تقدمي العروض في مكاتب القطارات في شارع درخي موشيه.
7مستندات االجراء ميكن معاينتها وانزالها في موقع االنترنت التابع لقطارات اسرائيل ،ابتداء من يوم  ، 25.3.19في العنوان:
 ،www.rail.co.ilحتت الفرع" :مناقصات" ،بحسب رقم املناقصة في هذا املوضوع .في كل حالة تناقض بني
نص االعالن في موقع االنترنت وبني نص االعالن املنشور في الصحيفة ،يكون النص املنشور في الصحيفة هو
النص املقرر .في كل حالة تناقض بني نص االعالن املنشور في الصحيفة وبني نص مستندات املناقصة الظاهرة
في موقع االنترنت ،يكون نص املناقصة هو النص املقرر.
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