مناقصة علنية إطار رقم  719032لتقديم خدمات تنفيذ صور محاكاة وأفالم محاكاة قصيرة المتعلقة بالمشاريع المنجزة لشركة
عابر إسرائيل م.ض
شركة شارع عابر إسرائيل م.ض ( فيما يلي " -الشركة") تطلب بهذا تلقي عروض لتقديم خدمات تنفيذ صور محاكاة وأفالم
فيديو محاكاة المتعلقة بالمشاريع المنجزة لشركة عابر إسرائيل م.ض ،الكل بموجب المفصل في مستندات المناقصة ،بما في ذلك
االتفاقية المرفقة لها
( فيما يلي  ":الخدمات").
.1

الشركة ستختار من بين مقدمي العروض الذين سيشتركون في اإلجراء لغاية ثالثة ( )3فائز/ين تتعاقد معهم بعقد لتزويد
الخدمات.

.2

فترة التعاقد مع الفائز بالمناقصة تكون لفترة  36شهراً ،حيث يحفظ للشركة فقط الحق لتمديد فترة التعاقد بفترة/ات إضافية
 ،ال تزيد مع بعضها عن فترة تمديد إجمالية لغاية  24شهرا ً .

.3

شروط حد أدنى تراكمية أساسية لالشتراك في المناقصة:
3.1

صحيح لموعد تقديم العروض ،مقدم العرض هو اتحاد مسجل بموجب القانون في إسرائيل أو مشتغل مرخص (
ليس اتحاد) المسجل بموجب القانون في إسرائيل .

3.2

صحيح لموعد تقديم العروض ،مقدم العرض يستوفي طلبات البنود 2ب' و2-ب' 1من قانون صفقات الهيئات
العمومية  ،للعام ( 1976-فيما يلي  ":قانون صفقات الهيئات العمومية ").

3.3

صحيح لموعد تقديم العروض ،مقدم العرض هو صاحب كافة التصاريح المطلوبة بموجب البند  2من قانون
صفقات الهيئات العمومية.

3.4

خالل الفترة المالئمة وذات الصلة  ،نفذ مقدم العرض صور محاكاة في نطاق خمسة ( )5مشاريع مختلفة على األقل
حيث من بينها مشروعين ( )2على األقل هي مشاريع بنى تحتية للمواصالت ومشروعين ( )2على األقل هي
مشاريع إلقامة مباني .

3.5

خالل الفترة المالئمة وذات الصلة  ،أنتج مقدم العرض على األقل خمسة ( )5أفالم محاكاة قصيرة ،حيث من بينها
فيلمين ( )2على األقل هي أفالم محاكاة قصيرة لمشاريع إلقامة مباني مختلفة وفيلمين ( )2على األقل هي أفالم
محاكاة قصيرة لمشاريع في مجال البنى التحتية للمواصالت.

تعريف المصطلحات بموضوع شروط الحد األدنى مفصلة في البند  5من الدعوة.
.4

فحص العروض واختيار الفائزين يتم بواسطة إجراء مرحلتين ،ويشمل ثالثة مراحل ثانوية .بداية تجزم الشركة وتقرر
بموضوع استيفاء العروض بشروط الحد األدنى .بعد ذلك تفحص الشركة جودة العروض التي تستوفي شروط الحد
األدنى  .بعد مرحلة تقييم جودة العروض يتم فحص عروض األسعار المرفقة للعروض التي استوفت كافة شروط الحد
األدنى والتي اجتازت مرحلة تقييم العروض.الشركة ستختار كفائز  /ين في المناقصة مقدم/ي العرض الذي/ن حصل الذي
حصل عرضه/م على نقاط العالمة المرجحة ( 80%جودة و 20%-سعر ) األعلى ،والكل بموجب المفصل في مستندات
المناقصة .

.5

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

.6

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

.7

يحق لمقدمي العروض التوجه للشركة بأسئلة استفسارية تتعلق بمستندات المناقصة وشروطها، ،ليد السيد موشيه يناي
عبر البريد االلكتروني  ،بالعنوان  moshey@transisrael.co.il:وبموجب تعليمات البند  7من الدعوة ،وذلك حتى
تاريخ 20/02/2020

.8

يجب تقديم العروض للمناقصة بموجب المفصل في مستندات المناقصة  ،لصندوق المناقصات الموجود في مكاتب الشركة
في العنوان :شارع هروكميم  ،26مجمع عزرئيلي ،حولون ،المبنى  ،Dالطابق الرابع ،بتاريخ  09/03/2020فقط
ابتداء من الساعة  9:00وحتى موعد أقصاه الساعة .16:00

.9

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

.10

المعلومات 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،
شركة شارع عابر إسرائيل م.ض

