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القتراح  العروض  مقدمي  بهذا  تدعو  "نيتع"(  يلي:  )فيما 
لتقدمي   066/2022 رقم  علنية  مناقصة  اطار  في  عروضهم 
كبار  وموظفني  مهنية  مناصب  في  موظفني  تعيني  خدمات 
لصالح نيتع )فيما يلي: "املناقصة"(. تشمل اخلدمات، من بني 
بواسطة  ذلك  في  مبا  موظفني،  تعيني  خدمات  تقدمي  تشمله:  ما 
الكل  آلخر،  حني  من  نيتع  قبل  من  ُيطلب  كما   Headhunting
ملا هو  أو ملناصب موظفني كبار، والكل وفقا  ملناصب مهنية و/ 

مفصل في وثائق املناقصة. 
اخلدمات  يزودون  الذين   )3( فائزين  ثالثة  اختيار  نيتع  تنوي    .2

املطلوبة موضوع املناقصة.
يبدأ التعاقد مع مقدمي العروض الفائزين من موعد توقيع نيتع    .3
 24 انتهاء  حتى  املفعول  سارية  وتكون  التعاقد  اتفاقية  على 
شهرا من هذا املوعد. لنيتع فقط محفوظ حق اخليار لتمديد فترة 

التعاقد – الكل كما هو مفصل في وثائق املناقصة.
يحق االشتراك في املناقصة فقط ملقدمي العروض الذين يستوفون كل    .4

الشروط املسبقة املفصلة في وثيقة الشروط اخلاصة بوثائق املناقصة.
ميكن انتاج وثائق املناقصة، بواسطة تنزيلها من موقع االنترنت    .5

.www.nta.co.il :التابع لنيتع، في العنوان
لوثائق  إيضاحات  نيتع  من  يطلبوا  ان  العروض  ملقدمي  يحق    .6
االلكتروني  البريد  صندوق  الى  يوجه  خطي  بطلب  املناقصة، 
الذي عنوانه Tender5@nta.co.il والذي يقدم حتى تاريخ  
ملقدمي  باشعار  يحتلن  كما  او   13:00 الساعة   14.02.2022

العروض، اذا كانت هناك حتلنة.
21.03.2022 الساعة  يقدم العرض حتى موعد أقصاه تاريخ    .7
13:00 الى صندوق املناقصات املوجود في مكاتب نيتع، شارع 
مقدم  ويهتم   .9 طابق   ،  A بناية   ، حولون  في   26 هروكميم 

العرض بتلقي مصادقة بخصوص تقدمي عرضه كاملذكور.
من  فحص  مع  مناقصة  هي  االعالن  هذا  موضوع  املناقصة    .8
مرحلتني كما يعني هذا املصطلح في نظام 17 د من أنظمة الزام 

املناقصات - 1993.
يوضح، بانه ليس في املذكور في هذا اإلعالن ما يستنفذ كل    .9
تعليمات املناقصة ويسري على كل واحد من مقدمي العروض 
وجوب القراءة بتمعن كل تعليمات وثائق املناقصة. يوضح 
كذلك انه اذا تبني ان هناك تناقضا بني املذكور في هذا اإلعالن 
وبني وثائق املناقصة، فان املذكور في وثائق املناقصة يغلب 

املذكور في هذا اإلعالن. 

مع التحية،
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نيتع – نبني القطار الخفيف 
في متروبولين تل ابيب 

مناقصة علنية رقم 066/2022
لتقديم خدمات تعيين موظفين في مناصب مهنية وموظفين كبار

لصالح نيتع


