عابر إسرائيل
مناقصة علنية رقم 720061
لتقدمي خدمات إعالنات

شركة شارع عابر إسرائيل م.ض (فيما يلي" -الشركة") تطلب بهذا تلقي عروض لتقدمي خدمات إعالنات ،الكل مبوجب املفصل في
مستندات املناقصة ،مبا في ذلك االتفاقية على مالحقها (فيما يلي":اخلدمات").
الشركة ستختار من بني مقدمي العروض الذين سيشتركون في هذا اإلجراء فائزا واحدا وتتعاقد معه لتزويد اخلدمات.
.1
فترة التعاقد مع الفائز في املناقصة تكون لفترة  24شهراً ،حيث يحفظ احلق للشركة فقط لتمديد فترة التعاقد مع الفائز بفترة/ات
.2
إضافية ،ال تزيد مع بعضها عن فترة متديد إجمالية لغاية  60شهراً.
 .3شروط حد أدنى تراكمية أساسية لالشتراك في املناقصة
 3.1.1مقدم العرض هو احتاد مسجل مبوجب القانون في إسرائيل أو مشتغل مرخص (ليس احتادا) املسجل مبوجب القانون في إسرائيل.
 3.1.2مقدم العرض يستوفي طلبات البنود 2ب 'و2 -ب ' 1من قانون صفقات الهيئات العمومية  ،للعام( 1976 -فيما
يلي":قانون صفقات الهيئات العمومية").
 3.1.3مقدم العرض هو صاحب كافة التصاريح املطلوبة مبوجب البند  2من قانون صفقات الهيئات العمومية.
 3.1.4مقدم عرض هو صاحب جتربة بتزويد خدمات إعالنات طيلة فترة التجربة ،على األقل.
 3.1.5مقدم عرض كاملذكور أعاله ،الذي خالل فترة التجربة ،زود خدمات إعالنات على األقل لـ  3زبائن مختلفني ،حيث لكل واحد منهم:
 3.1.5.1أدار مقدم العرض ميزانية إعالنات ومشتريات لوسائل اإلعالم بقيمة تراكمية  1.5مليون ش.ج على األقل للسنة
الواحدة (ال يشمل ضريبة القيمة املضافة) ،وذلك خالل سنتني تقومييتني خالل فترة التجربة.
 3.1.5.2مقدم العرض بلور ،أنتج وبث على الهواء  3حمالت إعالنية على األقل خالل فترة التجربة.
 3.1.6مقدم عرض كاملذكور أعالهُ ،يوظف  10موظفني على األقل في كافة املجاالت التالية (تراكمياً) :إدارة زبائن (ميزانيات)،
إبداع ،استراتيجية وإنتاج.
 3.1.7مقدم عرض كاملذكور أعاله ،أدار خالل فترة التجربة ،بنفسه أو بواسطة مزود ثانوي من قبله ،خدمات إعالنات مخصصة
للمجتمع العربي في إسرائيل ،تشمل حملتني إعالنيتني على األقل.
 3.1.8مقدم عرض كاملذكور أعاله ،أدار في كل سنة من السنوات  2019 ,2018 ,2017مشتريات إعالنات في وسائل إعالم
لزبائنه بحجم  15,000,000ش.ج صافي على األقل (األسعار التي ُدفعت بالفعل ،ال تشمل ضريبة القيمة املضافة).
تعريفات املصطلحات مبوضوع شروط احلد األدنى مفصلة في البند  5من الدعوة لتقدمي عروض.
فحص العروض واختيار الفائز في املناقصة ،يتم بواسطة إجراء على مرحلتني ،يشمل ثالث مراحل ثانوية .بداية حتسم الشركة
.4
مبوضوع استيفاء العروض املقدمة بشروط احلد األدنى .بعد ذلك تفحص الشركة جودة العروض التي استوفت شروط احلد األدنى.
بعد مرحلة تقييم اجلودة تقوم الشركة بفحص العروض املالية التي ارفقت مع العروض التي استوفت كافة شروط احلد األدنى
واجتازت مرحلة تقييم اجلودة بأكملها .الشركة ستختار كفائز في املناقصة مقدم العرض الذي حصل عرضه على النقاط املوازنة
( 70%جودة و 30% -سعر) األعلى  ،والكل مبوجب املفصل في مستندات املناقصة.
مستندات املناقصة الكاملة منشورة في موقع الشركة على االنترنت بالعنوان http://www.transisrael.co.il :حتت
.5
التبويب "مناقصات" ،وميكن االطالع عليها وإصدارها عن طريق طباعتها من موقع االنترنت املذكور .
كل حتديث أو تغيير على مستندات املناقصة ينشر في موقع الشركة على االنترنت فقط وعلى مقدمي العروض تفرض مسؤولية
.6
االطالع على التحديثات ،بشكل جاري ومنتظم وخاصة بوقت قريب من موعد تقدمي العروض بكل ما يتعلق بأي تغيير أو تعديل
كاملذكور.
يحق ملقدمي العروض التوجه للشركة بأسئلة استفسارية تتعلق مبستندات املناقصة وشروطها ،ليد السيد موشي يناي عبر البريد
.7
االلكتروني ،على العنوان  ، moshey@transisrael.co.il :ومبوجب تعليمات البند  7من هذه الدعوة ،وذلك لغاية تاريخ
.25/01/2021
يجب تقدمي العروض للمناقصة مبوجب املفصل في مستندات املناقصة ،لصندوق املناقصات املوجود في مكاتب الشركة في العنوان:
.8
شارع هروكميم  ،26مجمع عزرئيلي ،حولون ،املبنى  ،Dالطابق الرابع ،بتاريخ  08/02/2021فقط ابتداء من الساعة9:00 :
وحتى موعد أقصاه الساعة.16:00 :
ال تلتزم الشركة باختيار عرض أيا ً كان  ،ويحق لها إلغاء املناقصة كلها أو قسم منها ،أو تأجيلها ألي سبب كان ،وفقا ً لتقديراتها احلصرية.
.9
 .10املعلومات الواردة في هذا اإلعالن هي معلومات ملخصة .املعلومات والشروط وامللزمة املتعلقة بهذه املناقصة مشمولة في مستندات
املناقصة املنشورة في موقع الشركة على االنترنت فقط .في حالة وجود تناقض أو عدم مالءمة بني الشروط املفصلة أعاله وبني
املسجل في مستندات املناقصة ،املسجل في مستندات املناقصة هو املُلزم.

عابر اسرائيل نتخطى الخيال

