قطارات اسرائيل تقود الى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام

مناقصة رقم 11306
خدمات تصليح و/او ترميم مبردات (رادياتورمي) للقطار املتنقل
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1قطارات اسرائيل م.ض (فيمايلي" :القطارات" و/او "الداعي") تدعوا بهذا بان يقدم لها عروض العطاء خدمات تصليح و/او
ترميم مبردات (رادياتورمي) للقطار املتنقل (فيمايلي" :اخلدمات") ،الكل مبوجب املفصل في الدعوة لتقدمي عروض بجميع
مالحقها (فيمايلي" :الدعوة" و/او "املناقصة").
2شروط اولية لالشتراك في املناقصة:
 .2.1يطلب من املقترحني استيفاء كل الشروط االولية لالشتراك في املناقصة ،املفصلة في مستندات املناقصة والتي ميكن
معاينتها وانزالها من موقع قطارات اسرائيل في االنترنت ،ابتداء من يوم .1.10.2020
3فترة التعاقد:
 .3.1فترة التعاقد هي ملدة  12شهرا (فيمايلي" :الفترة االولى") ،مع حق التقرير للقطارات فقط ،بان متدد فترة التعاقد
لفترات اضافية والتي ال تزيد عن ثمانية واربعون ( )48شهرا اضافية ،بالتراكم من انتهاء الفترة االولى
(فيمايلي" :فترة االمكانية").
4لقاء املقترحني واجلولة اختياري:
 .4.1لقاء املقترحني واجلولة اختياري يقام في يوم  13/10/2020في الساعة  ،11:00في معهد هديزيليم في شارع
هملخاه  1حيفا .ساعة االنهاء املقدرة  .12:00لالستفسارات وتوجيهات الوصول ميكن التوجه لسيد ميخا دودان
بهاتف ،03-6922636 :او لسيد روعي جيجي بهاتف.050-4037346 :
5اسئلة االستيضاح:
 .5.1ميكن مترير اسئلة االستيضاح بخصوص املناقصة ،لسيد سيچل بن شموؤيل ،بواسطة عنوان البريد االلكتروني:
 ,sigalitb@rail.co.ilحتى يوم 14تشرين اول  .2020الن مترير اسئلة االستيضاح واعطاء او عدم اعطاء اجوبة،
ال تشكل سببا لتاجيل موعد تقدمي العروض.
6موعد التقدمي:
 .6.1موعد تقدمي العروض ،يبدأ في يوم  2تشرين ثان  ،2020ابتداءا من الساعة  08:00وحتى الساعة .13:00
يجب تقدمي العروض في مكاتب لبقطارات بشارع يوسفطال  ،1اللد.
7ميكن معاينة مستندات املناقصة وانزالها من موقع قطارات اسرائيل في االنترنت ،ابتداءا من يوم ،1.10.2020
بالعنوان www.rail.co.il :حتت اخلانة" :مناقصات" مبوجب رقم املناقصة التي في اخلصوص .في كل حالة تناقض بني نص
االعالن املنشور في موقع االنترنت وبني االعالن املنشور في الصحيفة ،يكون النص املنشور في الصحيفة هو النص املقرر .وفي
كل حالة تناقض بني نص االعالن املنشور في الصحيفة وبني نص مستندات املناقصة التي تظهر في موقع االنترنت ،يكون
نص مستندات املناقصة التي تظهر في موقع االنترنت النص املقرر.

قطارات اسرائيل

ببساطة االستمتاع بالطريق

2.10.2020

13

