قطارات اسرائيل تقود الى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام

مناقصة رقم 11741
خدمات تصميم  BTLعلى قطار اسرائيل

قطارات اسرائيل م.ض (فيما يلي" :القطارات") تدعوك لتقدمي عروض للتعاقد بعقد اطار ،للحصول على خدمات
 Below the line BTLالذي يتضمن تصميم ابداعي وداخله ورق نسخ و/أو تصميم جرافي ملواد الطباعة  /ديچيتالي،
اتصال داخلي منظم ولصالح نقاط البيع (فيما يلي" :اخلدمات") ،والتي ليست ميديا لتسويق مباشر وتقدمي مبيعات والتي
ليست وسائل اعالم تقليدية (مبا في ذلك - ATL :صحافة ،تلفزيونية  -شراء وحتقيق مساحات إعالنية) ،والكل وف ًقا
للمفصل في الدعوة لتقدمي عروض بكل مستنداتها (فيما يلي" :الدعوة" و  /أو "املناقصة").
1 .1شروط اولية لالشتراك في املناقصة:
 1.1يجب على املقترح استيفاء جميع الشروط املسبقة للمشاركة في املناقصة ،املفصلة في مستندات املناقصة التي ميكن
معاينتها وتنزيلها من موقع قطارات اسرائيل ،ابتداء من يوم .23.8.20
2 .2فترة التعاقد:
 2.1تكون فترة التعاقد ملدة 24 -شه ًرا من تاريخ توقيع العقد (فيما يلي "فترة التعاقد األولى") ،مع احلق في
االختيار للقطارات فقط ،لتمديد العقد ملدة إضافية والتي تصل إلى  12شه ًرا كل واحدة (او جزء منها)،
املتراكمة لـ  36 -شه ًرا من نهاية فترة التعاقد األولى (فيما يلي بـ "فترة االختيار").
3 .3أسئلة التوضيح:
 .3.1ميكن توجيه األسئلة التوضيحية املتعلقة باملناقصة إلى سيجال بن شموئيل ،بواسطة عنوان البريد اإللكتروني:
 ، sigalitb@rail.co.ilحتى يوم  30أغسطس  .2020ويوضح ،أن مترير اسئلة االيضاح واعطاء أو عدم اعطاء
اإلجابات  ،ال تشكل سببا لتاجيل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات.
4 .4موعد تقدمي العروض:
 4.1موعد تقدمي العروض يبدء في يوم  8ايلول  ،2020ابتداء من الساعة  08:00وحتى الساعة  13:00يجب تقدمي
العروض في مكاتب القطارات في شارع يرسفطال  ،1اللد.
5 .5مستندات املناقصة ميكن معاينتها وانزالها من موقع االنترنت لقطارات اسرائيل ابتداء من يوم  23.8.20وعنوانه:
 www.rail.co.ilحتت خانة" :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 نص مستندات املناقصة هو احملدد.
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