قطارات اسرائيل تقود الى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام

مناقصة علنية رقم 11725
تقدمي خدمات ضغط (ليڤينچ) واستشارة للتفكير والتخطيط االستراتيجي
في العالقات مع الهيئات احلكومية
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1قطارات إسرائيل م.ض (فيما يلي" :القطارات") تدعو مبوجب هذا إلى تقدمي عروض خدمات ضغط (ليڤينچ) للتفكير
والتخطيط االستراتيجي في العالقات مع الهيئات احلكومية ،وجلان التنظيم والبناء ،والبلديات ،والسلطات احمللية ،هيئات عامة
وشركات حكومية ،وزارات حكومية ،وجلان الكنيست ومختلف اجلهات الرقابية (فيما يلي" :اخلدمات") ،كل ذلك وف ًقا
للتفاصيل في الدعوة لتقدمي هذه العروض (فيما يلي" :الدعوة").
2شروط مسبقة لالشتراك في املناقصة:
 .2.1يتعني على املقترحني استيفاء جميع الشروط املسبقة للمشاركة في املناقصة ،واملفصلة في وثائق املناقصة التي ميكن
معاينتها وتنزيلها من موقع االنترنت لقطارات اسرائيل ،ابتداء من يوم .20.10.21
3فترة التعاقد:
 .3.1هي من يوم توقيع العقد حتى ليوم  .1/11/2022يحتفظ للقطارات باخليار ،وف ًقا لتقديرها اخلاص واملطلق ،لتمديد
صالحية التعاقد لفترات إضافية ،تصل  12شه ًرا لكل فترة ،على ان ال تتجاوز  48شهرا تراكميا بعد انتهاء فترة
التعاقد األولى( .فيما يلي" :فترة اخليار").
4أسئلة إيضاحية:
 .4.1ميكن توجيه األسئلة التوضيحية املتعلقة باملناقصة ،إلى سيجال بن شموئيل ،عبر عنوان البريد اإللكتروني:
 ،sigalitb@rail.co.ilحتى يوم  1نوڤمبر  .2021يوضح أن مترير األسئلة التوضيحية وتقدمي اإلجابات أو عدم
اإلجابة عليها ،ال تشكل تاجيل ملوعد تقدمي العروض.
5موعد تقدمي العروض:
 .5.1املوعد النهائي لتقدمي العطاءات سيكون  15نوفمبر  ،2021ابتداء من الساعة  08:00إلى الساعة .13:00
االقتراحات يجب تقدميها في مكاتب القطارات في شارع يوسفطال  ،1اللد.
6وثائق املناقصة ميكن معاينتها وتنزيلها من موقع االنترنت لقطارات إسرائيل ،ابتدا ًء من يوم  20.2.2021على العنوان:
 www.rail.co.ilحتت عالمة التبويب "مناقصات" حسب رقم املناقصة املعني .في كل حالة من التناقض بني صياغة
اإلعالن في موقع االنترنت يكون النشر في لصيغة اعالن النشر في الصحيفة وبني الصيغة املنشورة في اجلريدة كالصيغة
احملددة .بكل حالة التعارض بني صياغة اإلعالن في الصحيفة وصياغة وثائق املناقصة التي تظهر على موقع االنترنت ،تكون
صياغة وثائق املناقصة التي تظهر على املوقع هي الصياغة احملددة.

قطارات اسرائيل
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