مناقصة علنية العطاء خدمات ارشيف ( ) INGLE/TENDER/2015 /17

مسارات الغاز الطبيعي السرائيل م.ض («الشركة») ،شركة مبلكية حكومية كاملة ،تعلن بهذا مناقصة علنية العطاء خدمات ارشايف
(«املناقصة») .فترة االرتباط تكون ملدة سنتني وللشركة احلق بتمديد االتفاقية بـ  4فترات اضافية سنتني كل واحدة.
شروط العتبة:
 lاملقترح هو شركة املسجلة في سجل الشركات في اسرائيل او مشغل مرخص في اسرائيل؛
 lبسلطة املقترح مكان /اماكن فارغة لتخزين التي تكفي لتخزين يشمل على االقل  4000حاوية؛
 lاملقترح هو صاحب خبرة مثبتة لـ  10سنوات على االقل في مجال تخزين وثائق (مثال ،خرائط ،تصويرات ،تراخيص ،مخططات والخ)
وسائل اعالم ديغيتالية (مثل  ،) CDمع امكانية استرجاع الوثائق و/او الوسائل االعالمية ،وارجاعها للتخزين وفقا الحتياجات الزبون
من وقت آلخر.
 lاملقترح اعطى خدمات من نوع اخلدمات املطلوبة بهذا االجراء لـ  15زيون على االقل ،من خاللها على االقل  5زبائن بحجم  5000حاوية
على االقل لكل واحد ،خالل الـ  10سنوات االخيرة ()2014 -2005؛
 lللمقترح كل التصديقات املطلوبة حسب قانون صفقات هيئات عامة – .1976
معلومات عامة
ميكن االطالع على وثائق املناقصة في موقع االنترنيت للشركة« www.ingle.co.il :مناقصات واعالنات».
شروط لتقدمي العرض هي شراء وثائق املناقصة مقابل  500شاقل (يشمل ض.ق.م) .شراء وثائق املناقصة ميكن لدى السيدة أوريت مزراحي
في قسم املالية للشركة او بواسطة حوالة بنكية ،كما هو مفصل في وثائق املناقصة ،في مجدال عتيدمي ،الطابق  ،32كريات عتيدمي،
تل ابيب ،ابتداء من يوم  2015-11-22وحتى يوم  2015-11-29بني الساعات  ، 16:00 -09:00وهذا خاضعا لتنسيق مسبق في تلفون.03-6270447 :
على املقترحني تقدمي عروضهم بتسليم يدوي الى العنوان اعاله ،ابتداء من يوم  2015-12-21بني الساعات  ،16:00 -09:00وليس بتأخير من
يوم  2015-12-24الساعة ( 14:00في وقفات وايام االعياد ،ايام وسط االعياد ،اجلمعة والسبت ال ميكن تقدمي عروض) على املقترحني ارفاق
لعروضهم كل الوثائق املطلوبة كما هو مفصل في وثائق املناقصة.
للحصول على توضيحات يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني للسيدة روت ليفني:
 c-tender@ingle.co.ilليس بتأخير من يوم  2015-12-6الساعة  .14:00اجابات الشركة السئلة التوضيح تنشر في موقع االنترنيت
للشركة.
يوضح بهذا ان النص امللزم هو الذي يظهر في وثائق املناقصة .املناقصة تشمل اجراء تنافسي اضافي وفقا لشروط املناقصة .الشركة
حتتفظ لنفسها بحق تغيير شروط العتبة وكذلك شروط اضافية باملناقصة ،الكل كما هو مفصل في وثائق املناقصة .الشركة ال تلتزم
باختيار العرض االرخص او أي عرض آخر .الشركة حتتفظ لنفسها بحق ادارة مفاوضات مع املقترحني وتقسيم تنفيذ االرتباط.

