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  סוכנות נסיעות לחו"ל לשירותי שלבי-דו פומבי מכרז

בתנאי  סוכנויות נסיעות, העומדותמזמינה בזאת "(, חברה ממשלתית, החברהתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"נ
 "(.המכרז)" סוכנות נסיעות לחו"ל לנסיעות עובדי החברה הסף המפורטים להלן, להגיש הצעות למתן שירותי

 ,)בכפוף לתקופת ניסיון( שניםשלוש תקופה של לתוקף יהיו ב ,בחרוישי םזוכיהשני  יחתמו עםיההסכמים ש
 . בכל פעם בנפרד שנתייםעד ( שנים נוספות, 4) ארבעעד ולחברה נתונה הברירה להאריך תקופה זו 

 תנאי סף להשתתפות במכרז 

 .לעניין הדין הנוגעות הוראות פי המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה הרשום בישראל על .1

שירותי נסיעות עסקים לחו"ל )טיסות ובתי מלון( לשלושה  סיפקהמציע הינו בעל משרד נסיעות, אשר  .2
תיים מתוך לשנה, לכל לקוח, במהלך ש₪  300,000לקוחות לפחות, בהיקף כספי שנתי של לפחות 

 . 2018 - 2016השנים 

ועד למועד  )או קודם לכן( 1.6.2015המציע עוסק ברציפות במתן שירותי נסיעות לעסקים לחו"ל מאז  .3
 .הגשת ההצעה

סוכני נסיעות, שכל אחד מהם הינו  (3שלושה ) המציע מעסיק נכון למועד הגשת ההצעות במכרז לפחות .4
 בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות באספקת שירותי נסיעות עסקים לחו"ל.

( ובהתאחדות סוכני הנסיעות בישראל IATAהמציע רשום כחבר בארגון הבינלאומי לסוכני נסיעות ) .5
 י.ובעל יכולת להנפיק כרטיסי טיסה וכרטיסים אלקטרוניים של חברות תעופה באופן עצמא

הוא יכול מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול נסיעות לחברות ולארגונים עסקיים שברשות המציע  .6
  .לל השירותיםשבי החברה לצורך קבלת הזמנות מהחברה לכמחלהטמיע אותה ב

, ובעל כל האישורים הדרושים לפי 1976-המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .7
 חוק זה )ניהול חשבונות ודיווח לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף(. 

 מידע כללי

מכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה מס lwww.ingl.co.iבאתר החברה  במסמכי המכרזניתן לצפות 
, יש לפנות ל לצורך הדפסתם והגשתם)מסומנים בסימן מים(. לקבלת מסמכי המכרז בדוא" אינם ניתנים להגשה

 pinhas@ingl.co.il. לכתובת הדוא"ל:

תשובות החברה . 12:00בשעה  12.6.19בקשות לקבלת הבהרות ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל האמורה עד ליום 
 לשאלות הבהרה יפורסמו באתר החברה בכתובת שלעיל. 

 מס' )בנין מגדל עתידיםבמשרדי החברה ב "תיבת המכרזים"לבאופן ידני  על המציעים להגיש את הצעותיהם
 – 09:00ין השעות ב ה', –בימים א'  ,(33 , קומהמחלקה משפטיתתל אביב ) ,קרית עתידים, 2184רח'  (,8

 . 14:00בשעה  27.6.19לא יאוחר מיום  עד ,17:00

הוא זה המופיע  המחייבהבלעדי בלבד והנוסח כלליות ים במודעה זו בצגמוכל המידע והדרישות ביחס למכרז 
הדרישות כאמור ובכלל זה תאריכים נוספים וכן במסמכי המכרז. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את 

על המציעים לעקוב אחר פרסומי החברה באתר  במסמכי המכרז.תנאים נוספים במכרז, הכול כמפורט 
לבטל את על זכותה שומרת ו בכל הצעה שהיאאו  ,מציע כלשהוהחברה אינה מתחייבת לבחור  לעיל.שהאינטרנט 

 המכרז, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

http://www.ingl.co.il/

