مناقصة  /عقد رقم 453/98/19
لتقديم خدمات استشارة  ،مرافقة وإشراف في مجال تخطيط األمن
لشركة شارع عابر إسرائيل م.ض
شركة شارع عابر إسرائيل م.ض ( فيما يلي " -الشركة") تطلب بهذا تلقي عروض لتقديم خدمات استشارة  ،مرافقة وإشراف في
مجال تخطيط األمن  ،في نطاق فعاليات الطاقم االستشاري متعدد المجاالت لمرافقة توجيه وإشراف على تخطيط كافة المشاريع
التي تعمل الشركة على تطويرها ،الكل بموجب المفصل في االتفاقية وفي ملحق الخدمات المرفق لها ( فيما يلي –" الخدمات").

.1

الشركة ستختار من بين مقدمي العروض الذين سيشتركون في هذا اإلجراء فائز واحد لتقديم الخدمات.

.2

فترة التعاقد مع الفائز في المناقصة تكون لخمس سنوات ،ابتداء من موعد التوقيع على االتفاقية  ،حيث يحفظ الحق
للشركة فقط لتمديد فترو التعاقد بفترة/ات إضافية ،ال تزيد مع بعضها عن فترة تمديد إجمالية لغاية  24شهراً.

.3

شروط حد أدنى تراكمية أساسية لالشتراك في المناقصة :
 3.1مقدم العرض هو اتحاد مسجل بموجب القانون في إسرائيل أو مشغل مرخص ( ليس اتحاد) المسجل
بموجب القانون في إسرائيل.
 3.2مقدم عرض كالمذكور أعاله ،هو صاحب كافة التصاريح والرخص بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ،
للعام ( 1976-فيما يلي –" قانون صفقات الهيئات العمومية ").
 3.3يجب على مقدم العرض عرض في نطاق عرضه  ،طاقم متخصص من أصحاب وظائف ( رئيس طاقم ،خبير
في مجال األمن البنيوي والسالح ،خبير في مجال النظم والشبكات التكنولوجية في مجال األمن ،خبير في مجال
حماية السايبر وضمان وحماية المعلومات) يستوفون كافة شروط الحد األدنى وشروط الجودة بموجب المفصل
في مستندات المناقصة .

.4

إجراء اختيار العروض يتم بإجراء على مرحلتين( :أ) استيفاء شروط الحد األدنى ( ،ب) موازنة معدل حساب مركبات
الجودة .الشركة ستختار الفائز الذي حصل عرضه على عالمة الجودة األعلى ،والكل بموجب المفصل في مستندات
المناقصة.

.5

يجب على مقدمي العروض أن يرفقوا لعروضهم كافة المستندات والتصاريح المطلوبة من أجل إثبات استيفاء شروط الحد
األدنى بموجب المفصل في مستندات المناقصة ،وأيضا ً باقي التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بموجب مستندات
المناقصة .

.6

:
مستندات المناقصة الكاملة موجودة في موقع الشركة على االنترنت بالعنوان
 http://www.hozeisrael.co.ilتحت التبويب " مناقصات"  ،ويمكن االطالع عليها وإصدارها عن
طريق طباعتها من موقع االنترنت المذكور .

.7

كل تعديل أو تغيير على مستندات المناقصة ينشر في موقع الشركة على االنترنت وعلى مقدم العرض تفرض
مسؤولية االطالع على التعديالت المتعلقة بمستندات المناقصة في موقع االنترنت  ،بشكل جاري ومنتظم
وخاصة بوقت قريب من موعد تقديم العروض .

.8

يحق لمقدمي العروض التوجه للشركة بأسئلة استفسارية تتعلق بمستندات المناقصة وشروطها ،لغاية تاريخ
، 29.4.2019ليد السيد الدار الون عبر البريد االلكتروني  ،بالعنوان .eldar@hozeisrael.co.il -
يجب تقديم العروض للمناقصة بموجب المفصل في مستندات المناقصة  ،لصندوق المناقصات الموجود في
المكاتب الحالية للشركة في العنوان  :شارع يجئال ألون  ( 65أبراج تويوتا) تل أبيب  ،الطابق السبع ،بتاريخ
 15.5.2019فقط بين الساعات 9:00 :وحتى موعد أقصاه الساعة.16:00 :

.11

ال تلتزم الشركة باختيار عرض أيا ً كان  ،ويحق لها إلغاء المناقصة كلها أو قسم منها ،أو تأجيلها ألي سبب كان ،وفقا ً

.9

لتقديراتها الحصرية .

 .11المعلومات المنشورة في هذا اإلعالن هي معلومات ملخصة .المعلومات والشروط والملزمة المتعلقة بهذه
المناقصة مشمولة في مستندات المناقصة المنشورة في موقع الشركة على االنترنت فقط .في حالة وجود

تناقض أو عدم مالءمة بين الشروط المفصلة أعاله وبين المسجل في مستندات المناقصة  ،المسجل في مستندات
المناقصة هو الملزم.
باحترام،
شرعة شارع عابر إسرائيل م.ض

