
1.  نيتع – مسالك مواصالت بلدية لنقل اجلمهور محدودة الضمان )فيما 
يلي: "نيتع"( تدعو بهذا هيئات محلية ودولية لالشتراك في اجراء 
ثالث  الختيار  مناقصاتي  الجراء  اولى  كمرحلة  مسبق،  تصنيف 
مجموعات، التي تكون مسؤولة كل واحدة، عن تخطيط وادارة واحد 
من خطوط املترو التي تشكل جزءا من شبكة مشروع املترو )فيما 

يلي: "مديرو اخلطوط"(. 
املتنافسة  املجموعات،  لتشخيص  هو  املسبق  التصنيف  اجراء  هدف   .2
استدعاؤها  سيتم  املسبق  التصنيف  اجراء  انتهاء  بعد  التي  املالئمة، 
لالشتراك في مرحلة املناقصة الختيار وتعيني ثالثة مديري خطوط.  
يطلب من املتنافسني عرض استيفائهم كل شروط احلد االدنى املهنية   .3
)ومن ضمنها جتربة في االدارة وجتربة في التخطيط(، وكذلك 
، الكل كما  استيفاء شروط احلد االدنى املالية وشروط اضافية 

هو مفصل في وثائق الدعوة.
4.  ميكن االطالع وانتاج وثائق الدعوة، من دون مقابل، بواسطة تنزيلها 
 ،www.nta.co.il العنوان:  في  لنيتع،  التابع  االنترنت  موقع  من 

في تبويب "مناقصات".
5.  يحق للمتنافسني ان يطلبوا من نيتع إيضاحات لوثائق الدعوة، بطلب 

خطي يوجه الى صندوق البريد االلكتروني الذي عنوانه
  Metro-LM@nta.co.il والذي يقدم حتى تاريخ  15.10.2021 .
في نية جلنة املناقصات اجراء لقاءات شخصية مع املتنافسني خالل   .6
تشرين االول/تشرين الثاني 2021. املتنافسون املعنيون باالشتراك 
في اللقاءات كما هو مذكور ُيطلب منهم ارسال اشعار خطي عن ذلك 
عنوانه  الذي  االلكتروني  البريد  صندوق  الى   ، املناقصات  جلنة  الى 

Metro-LM@nta.co.il حتى تاريخ 5.10.2021.
تقدم وثائق التقدمي حتى موعد أقصاه تاريخ 15.12.2021 الساعة   .7
شارع  نيتع،  مكاتب  في  املوجود  املناقصات  صندوق  الى   14:00
هروكميم 26 في حولون ، بناية A ، طابق 9. ويهتم مقدم العرض 

بتلقي مصادقة بخصوص تقدمي عرضه كاملذكور.
8.  يوضح ان لكل املصطلحات املفصلة في هذا االعالن يكون باملعنى 

املمنوح له في وثائق الدعوة.  
كل  يستنفذ  ما  اإلعالن  هذا  في  املذكور  في  ليس  بانه  يوضح،    .9
مقدمي  من  واحد  كل  على  ويسري  املنبثق  التصنيف  تعليمات 
الدعوة.  وثائق  تعليمات  كل  بتمعن  القراءة  وجوب  العروض 
املذكور في هذا  ان هناك تناقضا بني  اذا تبني  انه  يوضح كذلك 
الدعوة  وثائق  في  املذكور  فان  الدعوة،  وثائق  وبني  اإلعالن 

يغلب املذكور في هذا اإلعالن. 
مع فائق االحترام، 

نيتع – مسالك مواصالت بلدية لنقل اجلمهور م.ض

نيتع – نبني القطار الخفيف 
في متروبولين تل ابيب 

مناقصة علنية رقم 478/2021
دعوة لالشتراك في اجراء تصنيف مسبق بخصوص مناقصة لتخطيط

وادارة )كل واحد من( خطوط مشروع المترو


