قطارات اسرائيل تقود الى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام

اتفاق اطار سنوية ،شامل قطارات ،لتزويد ادوات ملعاجلة رقائق
مع امكانية التمديد حتى  48شهرا اضافي.
قطارات اسرائيل م.ض (فيما يلي" :القطارات") معنية احلصول على عروض لتزويد ادوات ملعاجلة رقائق،
ملواقعنا املنتشرة في انحاء البالد ،الكل كما هو مفصل في مسندات املناقصة.
1 .1فيما يلي الشروط االولية لالشتراك في املناقصة:
 .1.1للمقترح ترخيص ساري املفعول على كونه مؤهل بحسب مواصفات  ،ISO-9001من انتاج .2015
 .1.2للمقترح جتربة مثبتة في تزويد ادوات عمل ،ملواقع الزبون ،على االقل ل 3 -شركات و/او
رابطات و/او مؤسسات ،بحجم سنوي مبعدل ال يقل عن  500،000ش.ج.
في كل واحد من السنوات .2018 ،2017 ،2016
 .1.3للمقترح كل التصاريح بحسب قانون صفقات هيئات عامة لسنة .1976 -
 .1.4لتأمني عرضة يرفق املقترح كفالة بنكية او كفالة من شركة تأمني اسرائيلية مبلكيتها رخصة للعمل في
التأمني مبوجب قانون املراقبة على اعمال التأمني ،لسنة  ،1981 -بقيمة  50،000ش.ج (خمسة مئة الف شيكل
جديد) (فيما يلي" :كفالة العرض") .كفالة العرض تكون كفالة ذاتية ،غير معلقة وغير مشروطة
الوامر "قطارات اسرائيل م.ض"،فقط ،سارية املفعول على االقل حتى ليوم  .31.12.2020كفالة العرض
تكون بحسب النص امللزم املرفق كملحق  4Aالذي يشكل جزء غير منفصل من مستندات املناقصة.
2 .2على املقترح ايجاد كل املستندات و/او التراخيص املطلوبة الثبات استيفاءه في الشروط االولية اعاله.
3 .3العرض املقدم من قبل اكثر من مقترح واحد -يلغى.
4 .4مستندات املناقصة ميكن معاينتها وانزالها من موقع االنترنت التابع لقطارات اسرائيل في العنوان:
 www.rail.co.ilحتت قسم ":مناقصات" مبا يتالئم لرقم موضوع املناقصة .في كل حالة تناقض بني
االعالن املنشور في موقع االنترنت لنص االعالن املنشور في الصحيفة ،يكون النص املنشور في الصحيفة هو
النص املقرر .في كال حالة تناقص بني نص االعالن املنشور في الصحيفة لنص مستندات املناقصة الظاهرة
في موقع االنترنت ،يكون نص مستندات املناقصة هو النص املقرر.
5 .5يجب تقدمي العرض مبغلف مغلق مسجل عليه رقما ملناقصة ،حتى ليوم  09.06.2020الساعة ،12:00
لصندوق املناقصات في شارع نوحمن ارمن حيفا ،قسم الشراء الداخلي ،لتفاصيل ميكن التوجه للسيد بني سبا في
هاتف 04-8564613
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