قطارات اسرائيل تقود الى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام
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مناقصة علنية رقم 11830
خلدمات استشارة صناعية وادارية ،دعم ومرافقة مهنية
في مجاالت تنظيم وأساليب في قطارات اسرائيل

1قطارات اسرائيل م.ض تدعو بهذا العروض العطاء خدمات استشارة صناعية وادارية ،دعم ومرافقة مهنية في
مجاالت تنظيم واساليب في قطارات اسرائيل (فيما يلي":اخلدمات") ،باتفاق اطار والكل مبوجب للتفصيل في
الدعوة لعرض االقتراحات على مالحقها (فيما يلي":املناقصة").
2شروط اولية لالشتراك في املناقصة:
 2.1يطلب من املقترحون ان يستوفوا في كل الشروط االولية لالشتراك في املناقصة املفصلة في إطار مستندات املناقصة
التي ميكن معاينتها وانزالها في موقع االنترنت التابع لقطرات اسرائيل ،ابتداء من  14تشرين ثاني .2019
3فتر التعاقد:
 3.1فترة التعاقد تكون مكونة من  24اشهر (فيما يلي "فترة االولى") ،مع حق اختيار للقطارات فقط ،لتمديد فترة
التعاقد لفترات اضافية مكونة من  12شهرا كل واحدة ( او قسم منها) ،املتراكمات لـ  36شهرا من انتهاء الفترة
االولى (فيما يلي" :فترة االمكانية").
4لقاء مقترحني (الزامي):
لقاء مقترحني (الزامي) ،يقام في موعد املفصل في بند  5ملستندات املناقصة.
5اسئلة التوضيح:
 5.1اسئلة التوضيح بخصوص املناقصة ،ميكن متريرها ليد سيجال بن شموئيل ،بواسطة بريد الكتروني:
 ,sigalitb@rail.co.ilحتى ليوم  2كانون االول  .2019يوضح ان مترير االسئلة واعطاء او عدم اعطاء
اجابات ال يؤجل موعد تقدمي العروض.
6موعد التقدمي:
 6.1موعد تقدمي العروض ،ابتداء من يوم  16كانون االول  ،2019ابتداء من الساعة  08:00وحتى الساعة .13:00
يجب تقدمي العرضو في مكاتب القطارات في شارع درخي موشيه  ،3اللد.
7مستندات املناقصة ميكن معاينتها وانزالها من موقع االنترنت التابع لقطارات اسرائيل ،ابتداء من ،14/11/2019
في العنوان www.rail.co.il :حتت اسم "مناقصات" مبوجب لرقم املناقصة في هذا اخلصوص .في كل حالة تناقض
بني النص املنشور في موقع االنترنت للنص املنشور في الصحيفة ،يكون النص املنشور في الصحيفة هو النص احملدد .في
كل حالة تناقض بني نص االعالن املنشور في الصحيفة لبني النص في مستندات املناقصة الظاهر في موقع االنترنت،
يكون نص مستندات املناقصة الظاهر في موقع االنترنت هو النص احملدد.

قطارات اسرائيل

ببساطة االستمتاع بالطريق
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