قطار إسرائيل يقود إلى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام

مناقصة علنية رقم 31901
اتفاقية إطار سنوية ،جلميع القطارات ،لتزويد قطع تضييفات
مع إمكانية التمديد لغاية  48شهر ًا إضافي ًا
قطار إسرائيل م.ض ( فيما يلي ":القطار" ) معني بتلقي عروض لتزويد جاري ومستمر لتضييفات ،ملواقعنا املنتشرة في جميع
أرجاء البالد ،الكل مبوجب املفصل في مستندات املناقصة.
 .1فيما يلي الشروط املسبقة لالشتراك باملناقصة :
 1.1ملقدم العرض كافة التصاريح مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية  ،للعام.1976 -
 1.2ملقدم العرض جتربة مثبتة بتزويد تضييفات مبوجب املفصل في املالحق ،ملواقع الزبون ،على األقل لـ 3 -شركات و/
أو احتادات و/أو مؤسسات بانتشار قطري  ،مبعدل حجم سنوي ال يقل عن  1.000.000ش.ج في كل سنة من السنوات
 2017 ، 2016 ، 2015أو .2018 ،2017 ، 2016
 1.3لضمان عرضه يجب على مقدم العرض إرفاق كفالة بكية أو كفالة من شركة تأمني إسرائيلية بحوزتها رخصة للعمل
بالتأمني مبوجب قانون املراقبة على أعمال التأمني ،للعام ،1981 -بقيمة  100.000ش.ج ( مائة ألف شاقل جديد) ( فيما
يلي " كفالة العرض")  .كفالة العرض يجب أن تكون كفالة مستقلة ،غير مشروطة وغي مقيدة ألمر " قطار إسرائيل م.ض"
 ،فقط ،وسارية املفعول لغاية تاريخ  ، 30.06.2019كفالة العرض تكون بالنص امللزم املرفق كملحق  A 4الذي يعتبر
جزء ال يتجزء من مستندات املناقصة .
 .2يجب على مقدم العرض تقدمي كافة املستندات و/أو التصاريح إلثبات استيفائه بالشروط املسبقة املذكورة أعاله.
 .3العرض املقدم باملشارك ن قبل أكثر من مقدم عرض واحد -يلغى.
 .4في هذه املناقصة تعطى األفضلية ملزود بضائع من منتجات البالد ،مبوجب احملدد في املادة ( 3د) –  ( 3ح) من أنظمة قانون
املناقصات ( تفضيل إنتاج البالد وواجب التعاون التجاري)  ،للعام . 1995 -تعطى األفضلية في نطاق عرض السعر ،للعروض
التي سعرها ال يزيد عن سعر عروض شراء البضائع املستوردة بإضافة  . 15%كشرط للحصول على األفضلية  ،يجب على مقدم
العرض أن يرفق تصريح من مدقق حسابات حول نسبة سعر املركب اإلسرائيلي في سعر العرض.
 .5ميكن االطالع على مستندات املناقصة وحتميلهامن موقع انترنت قطار إسرائيل 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 اإلعالن املنشور في الصحف  ،نص اإلعالن املنشور في الصحف هو امللزم .في أية حالة لوجود تناقض بني اإلعالن املنشور
في الصحف وبني مستندات املناقصة املنشورة في موقع االنترنت ،نص مستندات املناقصة هو امللزم.
 .6يجب تقدمي العرض في مغلف مغلق يسجل عليه رقم املناقصة  ،لغاية تاريخ ، 5/3/2019الساعة  12:00لصندوق
املناقصات املوجود في شارع ناحوم ارم��ن ،قسم املشتريات الداخلية  .لالستفسارات ميكن التوجه للسيد بني سبا  ،هاتف
رقم  ، 04-8564613في أية حالة لوجود تناقض بني اإلعالن املنشور في الصحف وبني مستندات املناقصة املنشورة في موقع
االنترنت ،نص مستندات املناقصة هو امللزم.

