مناقصة  /عقد رقم 450/34/19
لتقديم خدمات إنتاج و/أو تزويد ،نقل وتركيب أثاث مكتبي
لشركة شارع عابر إسرائيل م.ض

شركة شارع عابر إسرائيل م .ض ( " الشركة") تطلب بهذا تلقي لتقديم خدمات إنتاج و/أو تزويد ،نقل وتركيب أثاث
مكتبي  ،الكل بموجب المفصل في مستندات المناقصة  ،بما في ذلك االتفاقية المرفقة لها ( فيما يلي" :الخدمات").
.1

في نطاق هذه المناقصة تعطى اإلمكانية لتقديم عروض لتقديم الخدمات بمجموعتين من قطع األثاث
منفردتين تشمالن قطع أثاث مختلفة  :مجموعة قطع أثاث مكتب مُص ّنع ومجموعة قطع أثاث مكتبي من
نوع نجارة فن ان .يحق لكل مقدم عرض تقديم عرض لتقديم الخدمات للشركة بما يتعلق بالمجموعتين أو
بما يتعلق بمجموعة واحدة.

.2

الشركة ستختار من بين مقدمي العروض الذين سيشتركون في اإلجراء لغاية اثنين ( )2فائزين لتقديم
الخدمات.

.3

فترة التعاقد مع الفائز/ين بالمناقصة تكون لمدة  12شهرا ،حيث يحفظ الحق للشركة لتمديد فترة التعاقد
بفترة/ات إضافية ال تزيد مع بعضها عن فترة تمديد لغاية  48شهرا.

 .4شروط حد أدنى تراكمية من أجل تقديم العرض:
 4.1مقدم العرض هو اتحاد مسجل بموجب القانون في إسرائيل.
 4.2مقدم عرض كالمذكور أعاله ،بحوزته كافة التصاريح والرخص المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات
العمومية  ،للعام– .1976
 4.3مقدم عرض كالمذكور أعاله،صاحب تجربة بتقديم خدمات إنتاج و/أو تزويد أثاث مكتبي وأيضا ً نقل وتركيب
قطع االثاث المكتبي ،جمعها خالل خمس ( )5سنوات األخيرة التي سبقت الموعد األخير لتقديم العروض .
 4.4خالل الفترة بدايتها بتاريخ  1.1.2014وحتى الموعد األخير لتقديم العروض زود مقدم العرض و/أو أنتج
أثاث مكتبي لثالثة ( )3زبائن على األقل  ،حيث لكل زبون زود و/أو أنتج أثاث مكتبي بحجم ال يقل عن500,000-
ش.ج ( ال يشمل ضريبة القيمة المضافة )  ،ولمدة فترة متواصلة اثنا -عشر ( )12شهراً على األقل.
 4.5التقارير المالية ال تشمل مالحظة " مصلحة حيّة".
 .5تتم إجراءات اختيار العروض بعملية ثالثية المراحل( :أ) استيفاء شروط الحد األدنى (ب) ترجيح مركبات
الجودة (( )30%ج) العرض المالي ( .)70%الشركة ستختار كفائز/ين مقدم/ي العروض االثنين اللذين حصال
على معدل العالمات النهائي األعلى ،والكل بموجب المفصل في مستندات المناقصة.
.6

مستندات المناقصة الكاملة موجودة في موقع الشركة

على االنترنت  ،بالعنوان

:

 http://www.hozeisrael.co.ilتحت التبويب " مناقصات" ،ويمكن االطالع عليها وطباعتها من موقع الشركة
على االنترنت كالمذكور .
 .7أي تعديل أو تغيير في مستندات المناقصة تنشر في موقع الشركة على االنترنت وعلى مقدمي العروض ملقاة
مسؤولية االطالع على التعديالت بمستندات المناقصة في موقع االنترنت بشكل جاري ومستمر  ،خاصة بوقت قريب
من موعد تقديم العروض .

 .8الشركة ستقيم لقاء وجولة لمقدمي العروض بموجب المفصل في مستندات المناقصة  .يوضح بهذا بأن الشركة
توصي باالشتراك في اللقاء وجولة مقدمي العروض.
 .9يحق لمقدمي العروض تقديم أسئلة استفسارية تتعلق بمستندات المناقصة وشروطها للشركة ،لغاية تاريخ 8
نيسان  2019الساعة  ، 16:00ليد السيد موشيه يناي  ،بالبريد االلكتروني على العنوان :
.moshey@hozeisrael.co.il
 . 10يجب تقديم العروض بموجب المفصل في مستندات المناقصة ،لصندوق المناقصات الموجود في مكاتب
الشركة  ،بالعنوان :شارع يجئال ألون  ( 65ابراج تويوتا)  ،تل أبيب ،الطابق السابع ،بتاريخ  29نيسان 2019
فقط بين الساعات  9:00وحتى موعد أقصاه الساعة .16:00
 .11ال تلتزم الشركة باختيار عرض أيا ً كان ،ويحق لها إلغاء المناقصة كلها أو قسم منها  ،أو تأجيلها ألي سبب
كان وفقا ً لتقديراتها الحصرية.
 .12المعلومات في هذا اإلعالن هي معلومات ملخصة .المعلومات والشروط الملزمة هي المشمولة في مستندات
المناقصة المنشورة في موقع الشركة على االنترنت فقط .في أية حالة لوجود تناقض أو عدم مالءمة بين الشروط
المفصلة أعاله وبين المسجل في مستندات المناقصة ،المذكور في مستندات المناقصة هو الملزم.
باحترام،
شركة شارع عابر إسرائيل م.ض

