توجه لتلقي عروض رقم 458/29/19
لمنح خدمات قانونية في المجال التجاري والقانون التجاري لصالح شركة عابر إسرائيل م.ض.

.1

شركة عابر إسرائيل م.ض( .فيما يلي" -الشركة") تدعو بواسطة هذا اإلعالن لتلقي عروض من مكاتب محامين
للتعاقد باتفاقية لمنح خدمات استشارة ,مرافقة ومعالجة قانونية في المجال التجاري والقانون التجاري ,وفقا ُ لما هو
مُفصل في التوجه لتلقي العروض ("التوجه" أو "االجراء" ,حسب المسألة).

.2

في إطار هذا االجراء ,تنوي الشركة اختيار  4مكاتب محامين لغرض منح الخدمات في المجال التجاري والقانون
التجاري كما هو مُفصل في مستندات االجراء.

.3

فترة التعاقد مع الفائزين في هذه المناقصة ستكون لمدة  3سنوات .تحفظ الشركة لنفسها الحق بتمديد التعاقد مع الفائزين
في االجراء أو مع أيا ً منهم حسب اعتباراتها لفترات إضافية واحدة أو أكثر حتى  3سنوات إضافية أو حتى إكمال المهام
التي بدأت معالجتها خالل التعاقد.

.4

يتم نشر مستندات االجراء في موقع الشركة بالعنوان www.hozeisrael.co.il :تحت عالمة التبويب "مناقصات"
بداخل الرابط الذي يتطرق لهذا االجراء ("موقع الشركة") ,ويُمكن االطالع عليها وطباعتها.

.5

شروط الحد األدنى
يحق تقديم عرض في هذا االجراء فقط من قبل مُقدمي العروض الذين يستوفون جميع الشروط التراكمية في
موعد تقديم العروض:

5.5

مُقدم العرض هو مكتب محاماة مُسجل في إسرائيل كشركة أو مشغل مرخص ويُشغل على األقل  3محامين
(راجع تعريف "مُشغل" في التوجه).

5.2

مُقدم العرض أعاله يستوفي جميع متطلبات قانون صفقات الهيئات العامة للعام .1976

5.3

مُقدم العرض أعاله الذي يشمل الطاقم المُقترح من قبله على (محام رفيع ,محام إضافي وعند الحاجة محام رفيع
ومحام آخر ,كما تم تعريفهم في التوجه) يستوفي حسب المسألة ,جميع المتطلبات المفصلة في التوجه بما يتعلق
بشروط الحد األدنى للطاقم المُقترح.

.6
.7
.8

اختيار الفائزين في هذا االجراء يعتمد على معايير مستوى الجودة فقط كما هو مُفصل في التوجه بدون التنافس على
السعر.
يخضع تشغيل الفائزين في االجراء لمصادقة سلطة الشركات الحكومية.
يُمكن إرسال األسئلة االستفسارية بخصوص مستندات االجراء و/أو شروطه للسيد الدار ألون بواسطة البريد االلكتروني
 eldar@hozeisrael.co.ilوذلك حتى تاريخ  30.5.2019في الساعة  16:00حسب التعليمات المُفصلة في
التوجه.

.9

يجب تقديم العروض لصندوق المناقصات في مكاتب صاحبة الدعوة بالعنوان :شارع يجئال ألون ( 65مجدالي تويوتا) تل
أبيب ,الطابق  ,7بتاريخ  25.6.2019فقط ابتدا ًء من الساعة  09:00وحتى الساعة .16:00

.10

أية توضيح و/أو تغيير و/أو تصحيح و/أو تحديث و/أو إضافة سيتم تنفيذها بواسطة الشركة بخصوص هذا االجراء,
بمبادرة منها أو كرد على أسئلة المشاركين في االجراء ,س ُتنشر في موقع الشركة فقط ويقع على عاتق مُقدمي العروض
االطالع على هذه الحتلنات.

.11

شروط االجراء في هذا النشر هي ُملخصة :الشروط والمتطلبات الكاملة وال ُملزمة ُمفصلة في التوجه وفي باقي
مستندات االجراء وما ورد فيها يفوق على ما ورد في هذا اإلشعار.
مع احترام,
شركة عابر إسرائيل م.ض.

