
1.  الرشكة الحكومية للدفاع عن البحر امليت م.ض )"الرشكة"(، تدعو بهذا عروًضا لتقديم خدمات ليسينج 
تفعييل. كل هذا كاملفصل مبستندات املناقصة.

. www.haganot.co.il :2. ميكن االطالع وانزال مستندات املناقصة يف موقع االنرتنت للرشكة
تسجيل  منوذج  ارسال  بواسطة  بتسجيل  لكن هو مرشوط  بالدفع،   متعلقة  غري  املناقصة  يف  3.  االشرتاك 
لسكرترية لجنة املناقصات كام هو مفصل بالدعوة عىل ان ال يتأخر عن يوم 7.12.2020  تسجيل كام 

ذكر هو الزامي ويشكل رشط حد ادىن لالشرتاك يف املناقصة.
4.   اسئلة توضيح من مقدمي عروض مسجلني للمناقصة تقدم مبوعد اقصاه يوم 7.12.2020 كام هو مفصل 

يف مستندات املناقصة.
5.  رشوط الحد االدىن لألهلية، اعتبارات النتخاب مقدمي عروض مؤهلني و/او  مفضلني وسائر الرشوط 

والقيود بالنسبة للمناقصة واالشرتاك بها مفصلة يف مستند الدعوة.
العرض  مقدم  تلبية  بينها  من  تشمل  للتأهيل  االدىن   الحد   اعاله رشوط  املذكور  من  االنتقاص       دون 

لرشوط التالية:
   5.1 هو  رشكة مسجلة حسب القانون يف ارسائيل.

   5.2  بحوزة مقدم العرض جميع املصادقات والرخص املطلوبة حسب كل قانون لتفعيل مصلحته والعمل 
يف مجال ليسينج وايضا تقديم الخدمات موضوع هذه املناقصة وفق طلب كل سلطة معتمدة.

   5.3  صحيح ملوعد تقديم العرض للمناقصة، يزود مقدم العرض بنفسه او بواسطة جهة اخرى من قبله 
خدمات صيانة كاملة لسيارات وعىل االقل يف مناطق القدس، املركز والجنوب.

   5.4  صحيح ملوعد تقديم العرض للمناقصة، زود مقدم العرض بنفسه او بواسطة جهة اخرى من قبله، 
خدمات تصليح طريق، جر وانقاذ 24 ساعة يف اليوم ، 7 أيام يف االسبوع، يف كل مكان يف البالد.

    5.5  ملقدم العرض خربة 30 شهرًا عىل االقل، بضامن 100 سيارة عىل االقل بطريقة ليسينج تفعييل، حيث 
طوال املدة زود مقدم العرض خدمات ليسينج تفعييل لسيارات.

    5.6  صاحب كل الترصيحات املطلوبة حسب كل قانون  وحسب قانون صفقات هيئات عامة - 1976.
          والكل كاملبني يف مستند الدعوة.

6.  يجب تقديم العروض مبا يتناسب مع تعليامت التي حددت يف مستند الدعوة، مبغلف مختوم لصندوق 
املناقصات يف مكاتب الرشكة، ال يتجاوز يوم 17.12.2020  الساعة 14:00.

7.  تحتفظ الرشكة لنفسها بالحق بتغيري اي رشط من رشوط املناقصة وكل ذلك بتالؤم مع الصالحية املعطاة 
لها بقوة اي قانون وكام حدد يف مستندات املناقصة.

8. الرشكة ال تلتزم بقبول العرض االرخص او اي عرض اخر.
9.  الرشكة تحتفظ لنفسها بالحق باجراء مفاوضات مع مقدمي العروض او اي منهم وايضا اجراء تنافيس  

اضايف كام هو مفصل يف مستند الدعوة.
10.  تغيري اي رشط من رشوط املناقصة مبا فيه تغيري يف احد املواعيد املفصلة اعاله ينرش يف موقع االنرتنت 
العروض  مقدمي  مسؤولية  عىل  فقط.  املناقصة  لهذه  املسجلني  العروض  ملقدمي  وباعالن  للرشكة 

الفحص بشكل مستمر  االعالنات املنشورة يف موقع االنرتنت كلام توفرت.
11. املذكور اعاله هو بهدف املعرفة العامة ويف كل حالة، تعليامت مستندات املناقصة فقط تلزم الرشكة.

الرشكة الحكومية للدفاع عن البحر امليت م.ض

نستثمر يف السياحة!
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