قطارات اسرائيل تقود الى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام

مناقصة رقم 190401
وضع وتشغيل اوتوماتي لبيع قطع للهواتف اخلليوية في محطات القطارات

1 .1قطارات اسرائيل م.ض (فيما يلي" :القطارات") تدعو بهذا عروض بخصوص اعطاء ترخيص لوضع وتشغيل
ماكنات ذاتية لبيع قطع لهواتف اخلليوية في محطات القطارات (فيما يلي" :احملطات") .هدف الترخيص هو
نصب وتشغيل ماكنات ذاتية لبيع قطع لهواتف اخلليوية في محطات القطارات (فيما يلي" :اخلدمات").
2 .2ال يحق لطالب الترخيص ان يشغل في احملطات اي خدمات اخرى ما عدا التي حددت في اتفاق الترخيص.
3 .3فترة التعاقد املقترحة هي  12شهرا .حتتفظ للقطارات االمكانية لتمديد فترة التعاقد في اثنني فترتني
اضافيتني  12شهرا كل واحدة.
4 .4شروط اولية لالشتراك
 .أللمقترح تراخيص سارية املفعول بحسب قانون صفقات هيئات عامة ،لسنة( 1976 -فيما يلي ":قانون صفقات هيئات عامة").
 .بلتأمني عرضه يرفق املقترح كفالة بنكية ،او كفالة من شركة تأمني اسرائيلية مبلكيتها رخصة للعمل في التأمني
مبوجب قانون املراقبة على اعمال التأمني ،لسنة  ،1981 -بقية  10،000ش.ج المر قطارات اسرائيل م.ض ،ساري
املفعول حتى لتاريخ  31.12.19على االقل وبالنص امللزم كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
 .جيشغل املقترح في موعد االخير لتقدمي العروض على االقل  3ماكنات تشبه املاكنات ملوضوع املناقصة.
5 .5يتوجب على املقترح ان يرفق كل املستندات و/او التراخيص الثبات استيفاء في الشروط االولية ،مبا في ذلك تصريح
بحسب بند  2ب (ب) لقانون صفقات هيئات عامة ومبا في ذلك ملحق أ َ ملكتوب العرض.
6 .6ميكن معاينة وانزال مستندات املناقصة في موقع االنترنت التابع لقطارات اسرائيل في العنوان www.rail.co.il :حتت
اخلانة "مناقصات" .مغلق العرض يجب ان يقدم ليوم  20.5.2019الساعة  13:00لصندوق املناقصات رقم  4املتواجد في
مكاتب ادارة قطارات اسرائيل في شارع درخي موشيه زاوية شارع يوسفطال في مدينة اللد.
7 .7يشدد بهذا ان تقدمي العروض من قبل مقترح واحد فقط .ال يسمح تقدمي عرض مشترك لعدد مشتركني.
8 .8اسئلة وطلبات للتوضيح ميكن التوجه في مكتوب لبريد الكتروني  aviads@rail.co.ilال يتأخر عن  5ايام قبل املوعد
االخير لتقدمي العروض.
9 .9مناقصات القطارات تنتشر في موقع االنترنت التابع لقطارات اسرائيل  www.rail.co.il -حتت اخلانة "مناقصات" وفي
هذه املوقع تنتشر كل احلتلنات والرد للتوضيحات التي ستنتشر خالل املناقصة ،اذا نشرت.
1010في كل حالة تناقض بني نص اعالن النشر في الصحيفة و/او في املوقع التابع للقطارات في االنترنت وبني
نص مستندات املناقصة ،يكون مستندات املناقصة املنشورة في االنترنت في موعد نشر املناقصة ،هو النص
احملدد اال اذا حدد مبعنى اخر.
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