
مناقصة علنية رقم 124/2022 
لتقديم خدمات ادارة, تشغيل, صيانة, تنظيف وخدمات 

مركز وجوالت ملبنى ومنظومات مكاتب ن ت"ع

ن ت"ع – مسارات مواصالت بلدية للنقل الجماعي م.ض )فيما يلي: "ن ت"ع"(،    .1
تدعو بهذا مقدمي عروض لتقديم عروضهم في اطار مناقصة علنية رقم 124/2022 
خدمات ادارة, تشغيل, صيانة, تنظيف وخدمات مركز وجوالت لمبنى ومنظومات 
مكاتب ن ت"ع )فيما يلي: "املناقصة"(. الخدمات تشمل ايضاً: تقديم خدمات 
معلومات  مركز  وخدمات  وجوالت  مركز  خدمات  تنظيف  صيانة,  تشغيل,  ادارة, 
)موظفو استقبال( لمبنى ومنظومات مكاتب ن ت "ع في حولون ، والكل بموجب 

المفصل في مستندات المناقصة.
بنية ن ت"ع اختيار مقدم عرض فائز واحد )1( يقوم بتزويد الخدمات المطلوبة    .2

في المناقصة.
التعاقد مع مقدم العرض الفائز يبدأ من موعد توقيع ن ت”ع على اتفاقية    .3
التعاقد وتكون سارية المفعول لغاية انتهاء 24 شهراً من هذا الموعد. تحتفظ 
ن ت"ع فقط بحق اختيار تمديد فترة التعاقد – الكل كما هو مفصل في مستندات 

المناقصة.
كافة  يستوفون  الذين  العروض  لمقدمي  فقط  المناقصة  في  المشاركة  تحق    .4
الشروط المسبقة المفصلة في مستند الشروط الخاصة لمستندات المناقصة. 
يمكن الحصول على مستندات المناقصة، من خالل تحميلها من موقع انترنت    .5

.www.nta.co.il :ن ت"ع، بالعنوان
 .11:00 الساعة   2022 آذار   8 بتاريخ  العروض  مقدمي  اجتماع  يجري    .6
المشاركة في االجتماع اجبارية وهي واحدة من شروط الحد االدنى في المناقصة. 

تفاصيل دقيقة حول االجتماع مفصلة في بند 3.3 للدعوة لتقديم العروض.
يحق لمقدمي العروض طلب توضيحات على مستندات المناقصة من ن ت”ع،    .7
   Tender5@nta.co.il بطلب خطي يقدم لصندوق البريد االلكتروني بالعنوان
يقدم لغاية يوم 15.3.2022 الساعة 13:00 أو كما ستتم الحتلنة 

برسالة لمقدمي العروض، في حالة وجود حتلنة. 
يقدم العرض لموعد اقصاه يوم 06.04.2022 الساعة 13:00 لصندوق    .8
 ، A المناقصات في مكاتب ن ت"ع، شارع هروكميم 26 في حولون، مبنى
الطابق 9. على مقدم العرض ان يهتم بالحصول على مصادقة بخصوص تقديم 

عرضه كالمذكور.
المناقصة موضوع هذا االعالن هي مناقصة مع اختبار بمرحلتين حسب معنى    .9

هذا التعبير في المادة 17د من انظمة واجب المناقصات للعام 1993.
10. يوضح، أنه ال يوجد باملذكور يف هذا اإلعالن ما يلخص كافة 
تعليمات املناقصة ومفروض ىلع كل واحد من مقدمي 
العروض واجب قراءة كافة تعليمات مستندات املناقصة 
بتمعن. يوضح أيضًا أنه يف أية حالة لوجود تناقض بين 
املذكور يف هذا اإلعالن وبين مستندات املناقصة، املذكور 
هذا  يف  املذكور  ىلع  يسود  املناقصة  مستندات  يف 

اإلعالن.
 باحترام، باحترام،

 ن ت "ع - مسارات مواصالت بلدية للنقل الجماعي م.ض  ن ت "ع - مسارات مواصالت بلدية للنقل الجماعي م.ض 

ن ت"ع – نبني القطار الخفيف 
يف متروبولين تل – أبيب


