قطارات اسرائيل تقود الى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام
مناقصة علنية رقم 32102
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اتفاق اطار سنوي لتزويد بطاريات تشغيل عربات مسافرين

1قطارات اسرائيل م.ض (فيما يلي" :القطارات") معنية باحلصول على عروض لتزويد بطاريات تشغيل عربات ،الكل كما
هو مفصل في مستندات املناقصة.
2شروط اولية لالشتراك في املناقصة:
 2.1يطلب من املقترحني استيفاء كل الشروط االولية لالشتراك في املناقصة .في اطار مستندات املناقصة والتي ميكن
معاينتها وانزالها من موقع قطارات اسرائيل في االنترنت ،ابتاء من يوم .17.3.2021
3ماهية التعاقد وحجمه
 3.1فترة التعاقد االولى هي لـ 12شهرا (فيما يلي" :فترة التعاقد االولى") ،يكون احلق للقطارات بان متدد
فترة التعاقد االولى ما بعد موعد االنتهاء لفترة اضافية متراكمة معا حتى  48شهرا من بعد انتهاء فترة
التعاقد االولى (فيمايلي" :فترة االختيار").
4العروض املقدمة بشراكة من قبل اكثر من مقترح واحد  -تلغى.
5في هذه املناقصة تعطى افضلية لعروض لتزويد بضائع من انتاج البالد ،مبوجب الثابت في القانون (3د)(-3ح) من قوانني
الزامية املناقصات (تفضيل انتاج البالد والزامية الشراكة العملية) ،لسنة .1995 -االفضلية تعطى في اطار عرض السعر،
العروض التي تسعيرتها ال يزيد عن سعر العروض لشراء البضائع من مستورد باضافة  .15٪كشرط للحصول على
التفضيل ،يجب على االمقترح ان يرفق لعرضه مصادقة من مدقق حسابات بخصوص قيمة سعر املركب االسرائيلي في
سعر العرض.
6تقدمي العروض في مغلف مغلق مسجل عليه رقم املناقصة ،حتى يوم  28.4.2021الساعة  12:00لصندوق
املناقصات املناقصات في شارع ناحوم ارمون ،حيفا ،قسم املقتنايات الداخلية
لالستفسار ميكن التوجه لسيد بني سابا بهاتف 04-8564613
7مستندات املناقصة ميكن معاينتها وانزالها من موقع االنترنت لقطارات اسرائيل في بالعنوان،www.rail.co.il :
حتت خانة" :مناقصات" ،مبوجب رقم املناقصة التي في اخلصوص .في كل حالة تناقض بني نص اعالن النشر في موقع
االنترنت وبني نص اعالن النشر في الصحيفة ،يكون النص املنشور في الصحيفة هو النص املقرر .في كل حالة تناقض بني
النص اعالن النشر في الصحيفة وبني نص مستندات املناقصة التي تظهر في موقع االنترنت ،يكون نص مستندات املناقصة
هو النص املقرر.
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