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مناقصة علنية العطاء خدمات لتنظيم رحالت نقاهة خلطوط الغاز الطبيعي السرائيل م.ض
(INGL/TENDER/2016/09)

مرحلة  مع  محددة  علنية  مناقصة  اطار  في  العروض،  بهذا  تدعو  »نتجاز«(،  يلي:  )فيما  م.ض  السرائيل  الطبيعي  الغاز  خطوط 
خمفاوضات، العطاء خدمات تنظيم رحالت نقاهة اجتماعية في مدينة ايالت لعمال نتجاز وابناء عائالتهم، يشمل املبيت وفعاليات 
فلكلورية ترفيه)»املناقصة«(. االختيار باملقترح الفائز تتم مبوجب لشروط املناقصة وبعد ادارة مفاوضات مبوجب للمادة 7 )أ()7( 
لقوانني الزامية املناقصات، من بني املقترحني الذين يستوفون في شروط االقصى املفصلة في مستندات املناقصة حيث يبرز منهم 

ما يلي.
شروط اولية:	. 
• املقترح هو رابطة  او عمل مرخص املسجل في اسرائيل مبوجب اوامر القانون التي لها عالقة باملوضوع، صاحب رخصة سارية 	

املفعول للعمل، الذي يستوفي في طلبات بند 2 َب لقانون صفقات هيئات عامة، لسنة 1976، وصاحب كل التصاريح املطلوبة 
لهذا القانون.

• في خالل خمس السنوات 2011-2015، زود املقترح خدمات تنظيم رحالت نقاهة اجتماعية ملنظمات في كميات التي تشمل 	
تنظيم رحالت نقافة على االقل، بالنسبة ملوضوع شرط االقصى هذا يحتسب فقط رحالت في كل واحد منها اشترك على االقل 

150 متنزه على االقل وتكلفتهم كانت 500 الف شيكل على االقل )دون ض.ق.م(؛
• السنوات 	 من  واحدة  دون ض.ق.م، في كل  مليون شيكل   5 يقل عن  ال  مالي  بحجم  مالية سنوية  دورة مدخوالت  للمقترح 

.2012،2013،2014
معلومة عامة

ميكن معاينة مستندات املناقصة في موقع االنترنت التابع للشركة: www.ingl.co.il حتت قسم »مناقصات واعالنات«.
ميكن تقدمي مستندات املناقصة واحلصول على نسخة من مكاتب نتجاز في كريات هعتدمي، برج هعتدمي، طابق 33، او في بريد 

. frangi@ingl.co.il :الكتروني، بالتوجه لعنوان البريد االلكترني
على املقترحون تقدمي عروض في تسليم يدوي من اجل ادخاله لصندوق املناقصات في العنوان اعاله،

في االيام -22.3.2016 24.3.2016 بني الساعات 09:00-15:00. يجب على املقترحون ارفاق لعرضوهم كل املستندات املطلوبة 
كما هو مفصل في مستندات املناقصة. للحصول على توضيحات يجب التوجه بواسطة بريد الكترون للمحامية دفنه يعكوفيفتش: 
التابع  التوضيح تنتشر في موقع االنترنت  12:00. اجابات الشركة السئلة  الساعة  17.3.2016 في  frangi@ingl.co.il، ال يتأخر عن يوم  

للشركة.
ال تلتزم الشركة احلصول على العرض االكثر جيد او كل عرض كان، وحتتفظ كل حقوقها بحسب القانون بخصوص املناقصة، مبا في ذلك 
تغيير املناقصة ) مبا في ذلك قيمة التقييم املادي للمناقصة( و/او الغاءها في كل مرحلة والسماح بتصليحات للعروض، والكل مبوجب للمفصل في 

مستندات املناقصة. هذا االعالن منصوص بشكل عام فقط؛ ما جاء في مستندات املناقصة يغلب املذكور في هذا االعالن وفقط هو امللزم


