قطار إسرائيل يقود إلى املستقبل
انتم مدعوون لالنضمام

مناقصة علنية رقم 190402
تشغيل كشك  Non Foodفي محطة القدس – إسحاق نافون
 .1قطار إسرائيل م.ض ( فيما يلي " :القطار ") يطلب بهذا تلقي عروض لتقدمي رخص بتشغيل كشك في محطة القطار
القدس – إسحاق نافون ( فيما يلي  ":املجمع")  .في هذا الكشك ميكن بيع منتجات من مجموعات املنتجات املفصلة
في مستندات املناقصة فقط وفي كل األحوال  ،ال ميكن بيع منتجات غذائية .
 .2فتر التعاقد  12شهراً .حُتفظ اإلمكانية للقطار لتوسيع هذا التعاقد بفترتني إضافيتني لغاية سنة واحدة كل مرة .
 .3شروط مسبقة :
أ .ملقدم العض تصاريح سارية املفعول مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية  ،للعام ( 1976 -فيما يلي  ":قانون
صفقات الهيئات العمومية ").
ب .ملقدم العرض جتربة سنة واحدة على األقل بتشغيل كشك مبيعات ( املنتجات املقترحة من قبله للبيع في الكشك)
خالل الفترة بني  1.1.2017وحتى موعد نشر املناقصة .
 .4يجب على مقدم العرض أن يرفق كافة املستندات و/أو التصاريح إلثبات استيفائه بالشروط املسبقة ،مبا في ذلك
التصريح املرفق كملحق أ من مستندات املناقصة.
 .5ميكن االطالع على مستندات املناقصة وحتميلها من موقع انترنت قطار إسرائيل بالعنوان  www.rail.co.ilحتت
التبويب " مناقصات" .يجب تقدمي مغلف العرض لغاية تاريخ ، 20.5.2019الساعة  13:00لصندوق املناقصات
رقم  4املوجود في قاعة املدخل في مبنى إدارة قطار إسرائيل في شارع درخي موشيه  ،زاوية شارع يوسفطال في
مدينة اللد.
 .6يؤكد بهذا أن��ه يجب تقدمي العرض من قبل مقدم ع��رض واح��د فقط .ال ُيسمح بتقدمي ع��رض مشترك لعدد من
مقدمي العروض .
 .7ميكن تقدمي أسئلة واستفسارات خطيا ً فقط عبر البريد االلكتروني  ،بالعنوان  aviads@rail.co.il :حتى موعد
أقصاه –  5أيام قبل املوعد األخير لتقدمي العروض .
 .8مناقصات القطار تنشر في موقع قطار إسرائيل على االنترنت  ،بالعنوان – . www.rail.co.il
 .9في أية حالة لوجود تناقض بني اإلع�لان املنشور في الصحف و/أو في موقع قطار إسرائيل على االنترنت وبني
مستندات املناقصة  ،نص مستندات املناقصة كما نشر في موقع االنترنت في موعد نشر املناقصة  ،هو امللزم -إال إذا
ذكر غير ذلك بشكل واضح وصريح.

