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املعلنة تتوجه بهذا للحصول على عروض لتقدمي خدمات تسويق مشاريع عقارات، الكل كما هو مفصل في 
وثائق املناقصة، مع ملحقاتها )فيما يلي:"املناقصة"(.

للمعلنة في  التابع  االنترنت  املناقصة وتنزيلها بدون دفع، في موقع  باالمكان االطالع على وثائق    .1
العنوان: www.aprent.co.il )فيما يلي:"موقع االنترنت التابع للمعلنة"(.

وثائق  في  تظهر  االدنى،  احلد  شروط  ذلك  في  ومبا  املناقصة  تعليمات  لكل  وملزمة  كاملة  صيغة    .2
املناقصة التي نشرت في موقع االنترنت التابع للمعلنة واملذكور فيها يتغلب على صيغة هذا االعالن.

3 ) ثالثة( متعهدين فائزين. في نية املعلنة اختيار حتى    .3
مطلوب من املتعهدين االستجابة لكل واحد من شروط احلد االدنى لالشتراك باملناقصة، املفصلة    .4

في وثائق املناقصة املنشورة في موقع االنترنت التابع للمعلنة.
ايضاح: اسئلة وطلبات ايضاح يجب ارسالها للسيد ايال يحيئيل ، نائب مدير عام تسويق  أسئلة    .5
حتى   ،  shivuk@aprent.co.il البريد االلكتروني:  وأمالك في ديراه لهسكير، بواسطة عنوان 
رقم  املتعهد،  اسم  االلكتروني  للبريد  املكاتبة  في  ذكر  الزامي   12:00 الساعة   5.12.2019 يوم 
WORD فقط وعلى اساس الالئحة املفصلة في بند  الهاتف ورقم املناقصة. االسئلة تقدم مبلف 
19.2 للطلبية لتقدمي العروض )ال تقبل وثائق منسوخة او وثائق مبلف PDF( . على املتوجه التأكد 

من ان طلبه وصل للعنوان املطلوب بهاتف : 03-7900500/1.
العروض: يجب تقدمي العروض لصندوق املناقصات املوجود في مكاتب املعلنة في شارع  تقدمي    .6
افعال 25 كريات ارييه بيتح تكفا، بيت اموت بلتينوم، الطابق 6، وهي كاملة ومتكاملة مع ملحقاتها، 
املوعد،  هذا  تأجيل  الصالحية  للمعلنة   .10:00-14:00 الساعات  19.12.2019 بني  يوم  حتى 

وتعلن عن هذا في موقع االنترنت، اذا اختارت فعل ذلك.
وان  حتى  املناقصة،  وثائق  بخصوص  وايضاحات  تغييرات  نشر  في  باحلق  لنفسها  حتتفظ  املعلنة    .7
لتقدمي  االخير  املوعد  حتى  وذلك  املتعهدين،  من  تلقيها  مت  التي  االيضاحات  أسئلة  من  نابعة  تكن  لم 
وهي  اعاله،  املذكور  العنوان  في  االنترنت،  موقع  في  تنشر  وااليضاحات  التغييرات  هذه  العروض. 
تشكل جزءا ال يتجزأ من وثائق املناقصة. من مسؤولية املتعهدين فحص منشورات املعلنة بخصوص 

هذه املناقصة في موقع االنترنت كما هو مذكور، حتى عشية املوعد االخير لتقدمي العروض.
سريان  بدء  موعد  من  تبدأ  التي  شهرا   48 هي  الفائزين  املتعهدين  من  واحد  كل  مع  التعاقد  فترة    .8
االتفاق. للمعلنة حق في متديد فترة االتفاق مبوجب تعليمات اتفاق التعاقد، لفترة متراكمة ال تزيد 

عن 72 شهرا اضافيا.
180 يوما من املوعد االخير لتقدمي العروض. عروض املتعهدين تكون سارية على االقل    .9

القانون وكما هو مفصل في وثائق  الصالحيات حسب  اي عرض ولها كل  بقبول  تلتزم  املعلنة ال    .10
املناقصة. املعلنة حتتفظ لنفسها باحلق في الغاء و/أو تغيير شروط املناقصة في اي وقت.

هذا االعالن يحتوي على معلومات تلخيصية فقط. في حال نشوء تناقض أو اي عدم تالؤم بني محتوى    .11
هذا االعالن وفي تعليمات املناقصة – املذكور في وثائق املناقصة يتغلب على تعليمات هذا االعالن.

"االعالن نشر ايضا بالصحافة باللغة العبرية والصيغة املقررة هي الصيغة املنشورة باللغة العبرية".

الشركة الحكومية لالسكان واالستئجار محدودة الضمان )فيما يلي :"المعلنة"( 
مناقصة علنية رقم 03/19 لتقديم خدمات تسويق مشاريع عقارات


