
املناقصة بكامل ملحقاتها  الكل كاملبني يف مستندات  لتلقي عروض لخدمات دعاية،  بهذا  تتوجه  العمل  طالبة 
)فيام ييل:"املناقصة"(.

1. ميكن االطالع عىل مستندات املناقصة وانزالها مجاًنا من موقع االنرتنت لطالبة العمل عىل العنوان:
   www.aprent.co.il )فيام ييل:"موقع االنرتنت لطالبة العمل"(.

2.  نص كامل وملزم لعامة تعليامت املناقصة من ضمها رشوط حد ادىن يظهر يف مستندات املناقصة املنشورة يف 
موقع االنرتنت لطالبة العمل وما جاء فيه يغلب نص هذا االعالن.

3. بنية طالبة العمل اختيار حتى 2 مقدمي عروض فائزْين.
يف  واملبينة  املناقصة،  يف  للمشاركة  االدىن  الحد  رشوط  من  واحد  بكل  االيفاء  العروض  مقدمي  من  4.  ُيطلب 

مستندات املناقصة املنشورة يف موقع االنرتنت لطالبة العمل.
5.  استفسارات: اسئلة وطلبات توضيح ميكن ارسالها اىل السيد ايال يحيئيل نائب مدير عام تسويق وعقارات يف 

شقة للتأجري عىل الربيد االلكرتون: pirsum@aprent.co.il، حتى يوم 22.1.2020 الساعة 12:00.
ملف  يف  االسئلة  تقدم  املناقصة  ورقم  الهاتف  رقم  العرض،  مقدم  اسم  االكتترتوين،  الربيد  يف  الذكر       يجب 
مستندات  تقبل  )ال  عروض  لتقديم  الدعوة  يف   17.2 بند  يف  املفصلة  القامئة  اساس  وعىل  فقط   WORD
ممشطة او مستندات عىل PDF(. يجب عىل املتوجه ان يتأكد من وصول طلبه اىل العنوان املطلوب عىل هاتف: 

.03-7900500/1
6.  تقديم العروض: يجب تقديم العروض اىل صندوق املناقصات املوجود يف مكاتب طالبة العمل يف شارع إفعال 
25 كريات ارييه، بيتح تكڤا، بيت اموت بالتينوم، طابق 6، بحيث تكون معبأة وكاملة مبلحقاتها حتى يوم 

4.2.2020 بني الساعات 10:00-14:00.
    طالبة العمل تحتفظ بصالحية تأجيل هذا املوعد وتعلن عن هذا يف موقع االنرتنت، يف حال اختارت عمل ذلك.

7.  طالبة العمل تحتفظ لنفسها بحق اعالن تغيريات وتوضيحات ملستندات املناقصة، حتى اذا مل تنبع من اسئلة 
التوضيحات التي  وصلت من مقدمي العروض، وهذا حتى قبل املوعد االخري لتقديم العروض.

     هذه التغيريات والتوضيحات تنرش يف موقع االنرتنت عىل العنوان املذكور اعاله، وهي تشكل جزًءا غري منفصل 
عن مستندات املناقصة.

     عىل مسؤولية مقدمي العروض فحص اعالنات طالبة العمل حول هذه املناقصة يف موقع االنرتنت كاملذكور 
حتى وقبل املوعد االخري لتقديم العروض.

8.  مدة التعاقد مع كل واحد من مقدمي العروض الفائزين 60 شهرًا تبدأ من موعد رسيان االتفاقية.  لطالبة 
العمل حق متديد مدة االتفاقية حسب تعليامت إتفاقية التعاقد، ملدة مرتاكمة ال تزيد عن 36 شهرًا اضافية .

9. عروض مقدمي العروض تكون سارية 180 يوًما عىل االقل من املوعد االخري لتقديم العروض.
10.  طالبة العمل ال تلتزم بقبول اي عرض وبيدها جميع الصالحيات وفق القانون  وكام هو مبني يف مستندات 

املناقصة. طالبة العمل تحتفظ لنفسها بحق الغاء و/او تغيري رشوط املناقصة  يف اي وقت.
11.  هذا االعالن يشمل معلومات ملخصة فقط. يف حال تناقض او عدم مالءمة بني هذا االعالن وبني تعليامت 

مستندات املناقصة تعتمد مستندات املناقصة.
     نرشت املناقصة ايضاً يف الصحف العربية والنص املعتمد هو النص املنشور بالعربية.
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