قطارات اسرائيل تقود الى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام
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مناقصة علنية رقم 12035
خدمات استشارات في مجال السالمة من احلرائق
1قطارات اسرائيل م.ض (فيما يلي" :القطارات" و/او "الداعي") تدعو بهذا إلى تقدمي عروض لتقدمي خدمات استشارية في مجال السالمة من
احلرائق والتي تشمل من بني أمور أخرى  ،تخطيط ،تنفيذ ،حتكم وتنظيم املتطلبات التنظيمية في مختلف عقارات القطارات التي تنطبق
عليها املعيار اإلسرائيلي  5435أنظمة املواصالت العامة للسكك احلديدية في مسار ثابت وفي تعليمات آليات مختلفة (فيما يلي "اخلدمات")،
وكل ذلك وفق التفاصيل املفصلة في الدعوة لتقدمي العروض ملالحقها (فيما يلي" :الدعوة" و /أو "املناقصة").
2شروط مسبقة لالشتراك في املناقصة:
 2.1يجب على العارضني استيفاء جميع الشروط املسبقة للمشاركة في املناقصة ،واحملددة في وثائق املناقصة التي ميكن معاينتها وحتميلها
من موقع قطارات اسرائيل ،ابتداء من يوم .22.03.2021
3فترة التعاقد:
 .3.1مدة التعاقد هي ملدة  12شه ًرا (فيما يلي" :الفترة األولى") ،مع احلق في اختيار القطارات فقط ،متديد فترة العقد
لفترات إضافية ال تتجاوز ثمانية وأربعني ( )48شه ًرا إضاف ًيا ،تراكمي من نهاية الفترة األولى (يشار إليها فيما بعد بـ
"فترة اخليار").
 4األسئلة التوضيحية:
 .4 .1ميكن توجيه األسئلة التوضيحية املتعلقة باملناقصة إلى سيجال بن شموئيل عبر عنوان البريد اإللكتروني:
 ، sigalitb@rail.co.ilحتى يوم  6أبريل  .2021يوضح أن مترير اسئلة اإليضاح وإعطاء أو عدم اعطاء اإلجابات،
ال تشكل تأجيلاً لتاريخ تقدمي العروض.
5موعد تقدمي العروض:
 .5.1موعد تقدمي العروض ،يبدأ في يوم  22أبريل  ،2021ابتداء من الساعة  08:00إلى الساعة  .13:00يجب تقدمي
العروض في مكاتب القطارات في شارع يوسفطال  ، 1اللد.
اعتبارا من يوم  ، 22.03.2021على العنوان:
6ميكن االطالع على وثائق املناقصة وتنزيلها على موقع قطارات إسرائيل،
ً
 www.rail.co.ilحتت عالمة التبويب "مناقصات" حسب رقم املناقصة املعني .في أي حالة تناقض بني صياغة اإلعالن على
موقع االنترنت للصيغة املنشورة في اجلريدة تكون صيغة اإلعالن في اجلريدة هو احملددة.
في حالة وجود تعارض بني صياغة اإلعالن في اجلريدة وصياغة وثائق املناقصة الظاهرة على موقع االنترنت  ،ستكون صياغة
وثائق املناقصة التي تظهر على املوقع هي الصياغة احملددة.
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