نداء لمتعهدين
إلقامة مجمعات تزود بالوقود وحوانيت راحة
على طول الشارع 6
وزارة املواصالت بواسطة شركة شارع عابر إسرائيل تُروج لبرنامج إلقامة مجمعات للتزود بالوقود* وخدمات مرافقة
وذات صلة على طول الشارع  ،6التي تساهم براحة وسالمة السائقني على الشارع .هذه املجمعات تشمل منشآت مرافقة
وذات صلة ،حوانيت راحة ،مساحات خدمة مرتبطة مع محطات التزود بالوقود ومناطق استراحة.
الهيئات املالئمة مدعوة بهذا للتوجه لشركة شارع عابر إسرائيل ("الشركة") بعروض إلقامة مجمعات التزود بالوقود*
وخدمات مرافقة وذات صلة في مقاطع على طول الشارع  ،6كاملذكور.
الهيئات املعنية بإقامة مجمعات التزود بالوقود ،والتي تستوفي شروط احلد األدنى واملعايير املفصلة في " مستند التزام
املتعهد" املنشور في موقع الشركة على االنترنت بالرابط التالي
 https://www.transisrael.co.il/kol-kore-Weigh-in-motion-Systemsمدعوة لتقدمي توجه
خطي للشركة بهذا الصدد حتى تاريخ 29.4.2021
ُيطلب من الهيئات التي يستوفي توجهها فحوصات شروط احلد األدنى واملعايير ،التوقيع على " مستند التزام املتعهد".
في موقع الشركة على االنترنت تُنشر قائمة املتعهدين الذين وقعوا على مستند االلتزام هذا ،في حالة وجدوا ،واألماكن التي
مت عرضها من قبلهم إلقامة محطات التزود بالوقود وأيضا ً تفاصيل عامة إضافية وفقا ً لتقديرات الشركة .يوضح بهذا أنه
ال يوجد مبوافقة الشركة على التوقيع على مستند االلتزام كاملذكور ما يعتبر التزاما و/أو تصريحا من الشركة و/أو من
مؤسسات الدولة بإقامة مجمعات التزود بالوقود.
يوضح بهذا أن الهيئة مقدمة التوجه تكون مسؤولة عن احلصول على كافة التصاريح املطلوبة (مبا في ذلك التصاريح
القانونية وتصاريح أخرى تُطلب مبوجب القانون) إلقامة مجمعات التزود بالوقود ،وفي حالة احلصول على التصاريح
كاملذكورُ ،يطلب التوقيع مقابل الشركة و/أو الدولة على اتفاقية لتخطيط ،إقامة ،تشغيل وصيانة مجمع التزود بالوقود،
وأيضاً ،في حالة دار احلديث عن إقامة مجمع للتزود بالوقود في مقطع شارع هو شارع جُتبى فيه رسوم ،تنظيم مخطط
التعاقد مع صاحب االمتياز املالئم وذي الصلة املسؤول عن تشغيل نفس مقطع الشارع .ال يعتبر هذا اإلعالن مبثابة إجراء
مناقصة أو إجراء ُملزم آخر بل هو إعالن عن املوضوع ملعرفة اجلمهور .ميكن إيجاد تفاصيل تتعلق بشروط احلد األدنى،
مستند االلتزام الذي ُيطلب من املتعهدين التوقيع عليه وغير ذلك ،في الرابط التالي:
https://www.transisrael.co.il/kol-kore-Weigh-in-motion-Systems
كافة النفقات املتعلقة بالفعاليات التي ستتخذها أي هيئة أيا كانت على أساس املذكور في هذا اإلعالن تُفرض على الهيئة
مقدمة التوجه وعليها فقط ،ولن تكون مستحقة ألي تعويض و/أو استرجاع مالي من الشركة مقابل هذه الفعاليات.
ميكن تقدمي أسئلة واستفسارات إضافية خطيا ً للمحامي موشيه كورنهاوزر ،مدير فرع مشاريع أصحاب االمتياز في شعبة
الهندسة في الشركة ،عبر البريد االلكتروني على العنوان .moshe@transisrael.co.il
محطات التزود بالوقود – محطات مُتكن التزود بالوقود بالبنزين و/أو السولر و/أو " املضخات اخلضراء" (الديزل-
احليوي) و/أو إمكانية التزود بالوقود بالغاز و/أو إمكانية شحن كهربائي.
يحق للشركة ،في أي وقت وفقا ً لتقديراتها احلصرية ،تغيير ،مبا في ذلك تأجيل ،املوعد األخير لتقدمي التوجهات كاملذكور.
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