توجه لتلقي عروض رقم 452/29/19
لتقديم خدمات قانونية في موضوع المناقصات والتعاقدات
لشركة شارع عابر إسرائيل م.ض
 .1شركة شارع عابر إسرائيل م.ض ( فيما يلي " -الشركة") تطلب بهذا تلقي عروض من مكاتب محامين للتعاقد باتفاقية لتقديم
خدمات استشارة  ،مرافقة ومعالجة قانونية في موضوع المناقصات والتعاقدات ،الكل بموجب التعليمات المفصلة في التوجه
لتلقي عروض وبالخضوع لها ( " التوجه" أو " اإلجراء"  ،وفقا ً للشأن).

 .2في نطاق اإلجراء بنية الشركة اختيار  7مكاتب محامين لمنح خدمات في موضوع المناقصات والتعاقدات (" المسار
العام")  ،من بينها يتم اختيار  3مكاتب ذات خبرة خاصة إضافية في موضوع مناقصات  " ( PPPمسار التخصص
 ،)"PPPالكل بموجب المفصل في مستندات اإلجراء.
 .3يُطلب من كل مقدم عرض معني باالشتراك في اإلجراء ،تقديم عرض للمسار العام .مقدم عرض المعني بتقديم
باإلضافة إلى ذلك عرض أيضا ً في مسار التخصص  PPPيُطلب منه توفير طاقم متخصص ،مماثل أو مغاير
للطاقم المقترح للمسار العام ،يستوفي كافة شروط الحد األدنى المالئمة وذات الصلة لمسار التخصص .PPP
 .4مدة التعاقد مع الفائزين في هذا اإلجراء هي لـ 3 -سنوات .يحفظ الحق للشركة بتمديد فترة التعاقد مع الفائزين في
اإلجراء أو مع أي منهم ،وفقا ً لتقديراتها ،لفترات إضافية ،واحدة أو أكثر  ،لغاية  3سنوات إضافية أو حتى استكمال
المهام التي بدأ االهتمام فيها خالل فترة التعاقد.
 .5مستندات اإلجراء منشورة في موقع الشركة على االنترنت ،بالعنوان  www.hozeisrel.co.ilتحت التبويب "
مناقصات" من خالل الرابط الذي يتطرق لهذا اإلجراء ( " موقع الشركة على االنترنت ") ويمكن االطالع عليها
وطباعتها.
 .6شروط الحد األدنى
يحق تقديم العروض في هذا اإلجراء فقط لمقدمي العروض الذين تتوفر فيهم كافة الشروط التراكمية التالية في موعد
تقديم العروض :
 .6.1مقدم العرض هو مكتب محامين مسجل في إسرائيل كاتحاد أو كمشغل مرخص ويستخدم ،على األقل 3 ،
محامين ( انظر تعريف " مشغل " في التوجه).
 .6.2مقدم عرض كالمذكور أعاله ،يستوفي كافة طلبات قانون صفقات الهيئات العمومية  ،للعام– .1976
 .6.3مقدم عرض كالمذكور أعاله في الطاقم المقترح من قبله ( "محامي كبير" " ،محامي إضافي" وكافة المطلوب
أيضا ً من محامي كبير إضافي  ،بموجب التعريف في التوجه)  ،تتوفر  ،وفقا ً للشأن ،كافة الطلبات المفصلة في
التوجه بما يتعلق بشروط الحد األدنى للطاقم المقترح للمسار العام.
 .6.4مقدم عرض المعني بتقديم أيضا ً عرض لتقديم خدمات في مسار التخصص  PPPيجب عليه عرض طاقك
لهذا المسار تتوفر فيه كافة الشروط المذكورة في البند  6.3أعاله وباإلضافة إلى ذلك تتوفر ( في المحامي
الكبير وفي المحامي اإلضافي ،بموجب التعريف في التوجه)  /شروط حد أدنى إضافية بموجب المفصل في
التوجه.
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 .7اختيار الفائزين في هذا التوجه يعتمد على معايير الجودة فقط ،بدون منافسة بالسعر .
 .8توظيف الفائزين في اإلجراء مشروط بمصادقة سلطة الشركات الحكومية .
 .9يمكن تقديم أسئلة استفسارية تتعلق بمستندات اإلجراء و/أو شروطه ليد السيد الدار الون من فرع المشتريات
والتعاقدات عبر البريد االلكتروني على العنوان  eldar@hozeisrael.co.ilوذلك لغاية تاريخ .5.5.19

 .11يجب تقديم العروض لهذا اإلجراء لصندوق المناقصات الموجود في مكاتب الشركة في العنوان  :شارع
يجئال ألون  ( 65أبراج تويوتا) تل أبيب  ،الطابق السابع ،يوم الخميس الموافق  31.5.19فقط ابتداء من
الساعة .16:11
 .11كل توضيح و /أو تغيير و/أو تصليح و/أو تعديل و/أو إضافة تتم من قبل الشركة بما يعلق بهذا اإلجراء،
بمبادرة منها أو كرد على أسئلة المشتركين في اإلجراء ،تنشر في موقع الشركة على االنترنت وعلى مقدم
العرض تفرض مسؤولية االطالع على التعديالت ومتابعة هذه اإلعالنات.
 .12شروط اإلجراء في هذا اإلعالن هي شروط ملخصة ،الشروط والطلبات الكاملة والملزمة مفصلة في التوجه
وبباقي مستندات اإلجراء  ،والمذكور فيها يتغلب على المذكور في هذا اإلعالن.
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