قطار إسرائيل يقود إلى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام

مناقصة رقم 190201
ترخيص إلخالء وشراء معدات خردوات
 .1شركة قطار إسرائيل م.ض ( فيما يلي ":القطار" ) تطلب بهذا تلقي عروض لترخيص إلخالء وشراء معدات خردوات موجودة في أراضي
ومجمعات قطار إسرائيل  ،مبوجب املفصل في مستندات املناقصة ( فيما يلي  ":اخلردوات").
 .2فترة التعاقد املقترحة هي  24شهراً .حُتفظ اإلمكانية لقطار إسرائيل لتمديد فترة التعاقد بـ 3 -فترات إضافية  12شهرا ً كل مرة .
 .3الشروط املسبقة:
أ .ملقدم العرض تصاريح ساري املفعول مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية  ،للعام ( 1976 -فيما يلي  ":قانون صفقات الهيئات
العمومية ").
ب .ملقدم العرض معدل دورة مالية سنوية  4مليون ش.ج ال يشمل ض.ق.م  ،بالسنوات  2017 ، 2016و 2018 -الناجتة من بيع خردوات
معدنية .
ج .يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب جتربة مثبتة بإخالء اخلردوات املعدنية في كل سنة من السنوات . 2014 - 2018
د .ملقدم العرض رخصة مصلحة سارية املفعول لنقل النفايات مبوجب قانون ترخيص املصالح  ،للعام.1968 -
هـ .ملقدم العرض رخصة نقل سارية املفعول مبوجب أمر الرقابة على السلع واخلدمات ،للعام.1978 -
و .ملقدم العرض رخصة مصلحة ملصنع إلعادة تدوير نفايات البناء مبوجب قانون ترخيص املصالح أو  ،بالتبادل،ملقدم العرض تعاقد ساري
املفعول على األقل لغاية تاريخ  14.7.2021مع مقاول  /شركة صاحبة رخصة حملطة انتقالية لنفايات البناء .
ز .مبلكية مقدم العرض في موعد تقدمي العروض على األقل شاحنتني اثنتني  15طن على األقل وباإلضافة إلى ذلك ،مبلكيته على األقل باجر
زاحف واحد.
ح .لضمان عرضه يجب على مقدم العرض أن يرفق لعرضه كفالة بنكية  ،أو كفالة من شركة تأمني إسرائيلية بحوزتها رخصة للعمل بالتأمني
مبوجب قانون الرقابة على أعمال التأمني  ،للعام ، 1981 -بقيمة  100.000ش.ج  ،ألمر قطار إسرائيل م.ض  ،سارية املفعول لغاية تاريخ
 . 31.12.19كفالة العرض يجب أن تكون بالنص امللزم املرفق كملحق أ من مستندات املناقصة وتعتبر جزء ال يتجزء من مستندات املناقصة .
ط .مبلكية مقدم العرض موقع تخزين خردوات واحد.
بالتبادل ،
ملقدم العرض على األقل عقد إيجار واحد إليجا مساحة تستخدم كموقع تخزين خردوات لفترة تنتهي ل\بتاريخ  31.12.2020على
األقل .
 .4يجب على مقدم العرض إرفاق كافة املستندات و/أو التصاريح املطلوبة إلثبات استيفائه بالشروط املسبقة ،مبا في ذلك تصريح مبوجب
البند  2ب (ب) من قانون صفقات الهيئات العمومية مبا في ذلك امللحق أ من كتاب الدعوة.
 .5إخالء اخلردوات يتم من مساحات قطار إسرائيل بوسائل ُتشغل من قبل الفائز باملناقصة وعلى حسابه.
 .6ميكن االطالع على مستندات املناقصة وحتميلها من موقع انترنت قطار إسرائيل  ،بالعنوان www.rail.co.il :حتت التبويب  ":مناقصات".
 .7يجب تقدمي العروض في مغلف مغلق لغاية تاريخ  2.5.2019الساعة  13:00لصندوق املناقصات رثم  4املوجود في بيت إدارة القطا
في شارع درخي موشيه  .زاوية يوسفطال في مدينة اللد.
يسجل على املغلف  :قطار إسرائيل
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 .8يؤكد بهذا أنه يجب تقدمي العروض من قبل مقدم عرض واحد فقط .ال ُيسمح تقدمي عر مشترك لعدد من مقدمي العروض .
 .9ميكن تقدمي أسئلة استفسارية تتعلق باملناقصة خطيا ً فقط ،عبر البريد االلكتروني  ، aviads@rail.co.il :حتى موعد أقصاه –  5أيام
قبل املوعد األخير لتقيم العروض .
 .10في أية حالة لوجود تناقض بني نص اإلعالن في الصحف و/أو في موقع االنترنت وبني نص مستندات املناقصة  ،نص مستندات املناقصة
املنشورة في موعد نشر املناقصة في موقع االنترنت  ،هو النص امللزم إال إذا ُسجل غير ذلك بشكل واضح وصريح.

