
 (INGL/TENDER/2015 /07) مناقصة علنية القامة العطاء خدمات استشارة مالية 
 شركة خطوط الغاز الطبيعي السرائيل م.ض )فيما يلي: »الشركة«( شركة مبلكية حكومية كاملة، تنشر بهذا مناقصة علنية
 العطاء خدمات استشارة مالية )»املناقصة«(،فترة االرتباط تكون ملدة سنة، في حني ان الشركة من املمكن ان متدد فترة االتفاقية
 حتى 3 سنوات  اضافية. سنة في كل مرة. كما هو مفصل في املناقصة . اختيار املقترح الفائز يكون وفقا لشروط املناقصة، من بني

.املقترحني الذين يقفون بشروط العتبة املفصلة في وثائق املناقصة ونقاطها الرئيسية مفصلة فيما يلي
شروط العتبة

l املقترح اعطى بانتظام خالل الثالث سنوات 2012- 2014 خدمات استشارة مالية في موضوع جتنيد دين على االقل لـ 5 شركات، في 
كل سنة معطاة، صاحب مدخول سنوي ما فوق 500 مليون شاقل.

l املقترح اعطى بانتظام خالل الثالث سنوات 2012- 2014 خدمات استشارة في موضوع تقييم ائتماني على االقل لـ 5 شركات عامة، 
في كل سنة معطاة، صاحب مدخول مالي سنوي ما فوق 500 مليون شاقل.

l املقترح يشغل عمال على االقل 5 عمال مهنيني اصحاب ثقافة اكادميية في مجال االقتصاد، تصنيف، سوق رأس املال، ضرائب 
وحسابات )يشمل مستشار رفيع املستوى ومستشار صغير كتعريفهم فيما يلي(.

l املقترح يشغل كعامل مستشار كبير الذي هو صاحب اقدمية على االقل 7 سنوات خبرة في استشارة مالية في مجال التصنيف 
وجتنيد الديون، بحث واستشارة اقتصادية استراتيجية، مبا فيها عمل مقابل شركات تقييم ديون كمثال » S&P » »درجات« »صور 

فوتوغرافية« ونظرائهم في العالم )»شركات تقييم ديون«(.
املالية في مجاالت  l املقترح يشغل كعامل مستشار صغير الذي هو صاحب اقدمية على االقل ثالث سنوات خبرة في االستشارة 

تصنيف وجتنيد ديون، بحث واستشارة اقتصادية استراتيجية، مبا فيها عمل مقابل شركات تصنيف ديون ونظرائهم في العالم.
l عدم وجود تضارب مصالح – املقترح يشمل بعرضه الئحة زبائنه الذي من املمكن ان يكون عندهم تضارب مصالح مع الشركة.

l املقترح هو شركة املسجلة في سجل الشركات في اسرائيل او مشغل مرخص حسب قانون ضريبة الدخل املضافة ويدير دفاتر 
حسابات حسب اوامر ضريبة الدخل وض.ق.م وصاحب تصديقات على خصم ضريبة باملصدر من قبل موظف الضرائب.

l املقترح صاحب كل التصديقات املطلوبة حسب قانون صفقات هيئات عامة – 1976.
معلومات عامة

ميكن االطالع على وثائق املناقصة في موقع االنترنيت للشركة على عنوان: www.ingl.co.il حتت كلمة »مناقصات واعالنات«.
شروط لتقدمي العرض هو شراء وثائق املناقصة ودفع بخصوص االشتراك باملناقصة مببلغ 500 شاقل )يشمل ض.ق.م(. شراء وثائق 
املناقصة وحتويل املبلغ بخصوص االشتراك باملناقصة ينفذ لدى السيدة أوريت مزراحي من قسم املالية للشركة، في مغدال عتيدمي 
طابق 32، كريات عتيدمي، تل ابيب،  ابتداء من يوم 21-6-2015 وحتى 24-6-2015 بني الساعات 09:00 – 16:00 . وهذا خاضعا لتنسيق مسبق 

في تلفون: 03-6270410.
على املقترحني تقدمي اقتراحاتهم بتسليم يدوي الى العنوان اعاله ليس بتأخير من يوم 8-7-2015 بني الساعات 09:00- 16:00  وليس بتأخير 
من يوم 12-7-2015 الساعة 14:00 )في ليلة االعياد وايام االعياد، اجلمعة والسبت ال ميكن تقدمي عروض( على املقترحني ارفاق لعروضهم 

كل الوثائق املطلوبة كما هو مفصل في وثائق املناقصة.
للحصول على توضيحات ميكن التوجه بواسطة البريد االلكتروني الى السيد إيتي شليآن:

االنترنيت  تنشر في موقع  التوضيح  الشركة السئلة  اجابات  ، ليس بتأخير من يوم 1-7-2015 الساعة 14:00.   shilian@ingl.co.il  
للشركة.

الفائز  االرتباط مع  لنفسها باعطاء  آخر، وحتتفظ  أي عرض  او  الثاني االحسن  العرض  او  العرض االحسن  تلتزم بقبول  الشركة ال 
بتخفيض االسعار التي حددت في عرضه وادارة مفاوضات معه، لتحديد ان االرتباط، كله او جزء منه، ينفذ بواسطة مقترح آخر الذي 
عرضه هو الثاني و/او الثالث االحسن بعد العرض اجليد اكثر و/او بعد العرض الثاني اجليد اكثر، ترخيص تقدمي عروض مجددة و/
او مصححة او لتغيير االجراء و/او الغاؤه، ادارة مفاوضات مع مقترحني ، حتديد معايير مفصلة اكثر لتقييم العروض او معايير اضافية 

)مبا فيها بخصوص جودة العروض( او معايير التي تغير او تبدل املعايير احملددة باملناقصة، والكل وفقا للمفصل في وثائق املناقصة.
هذا االعالن منصوص بشكل عام فقط. املذكور في وثائق املناقصة يتغلب على املذكور في هذا االعالن وله فقط مدة ملزمة. 

وكل الشروط والتحفظات املشمولة في وثائق املناقصة تسري ايضا على هذا االعالن.


