مجلس تنظيم التكهنات يف الرياضة
إعالن عن نرش مناقصة علنية رقم  - 18/17خدمات إرساليات
	.1مجلس تنظيم التكهنات يف الرياضة (فيام ييل" :املجلس") ُيعلن من خالل هذا اإلعالن عن مناقصة علنية لتلقي عروض
ملنح خدمات إرساليات .الصيغة ا ُمللزمة لإلعالن هي الصيغة باللغة العربية.
	.2يحق تقديم عروض لهذه املناقصة فقط ُملقدم العرض الذي يستويف جميع رشوط الحد األدىن ا ُملفصلة يف البند  3من
كتيب املناقصة ,يشمل عىل الرشوط التالية:
ُ .2.1مقدم العرض ُمسجل يف أي سجل ُيدار حسب القانون.
 .2.2يوفر املورد خدمات إرساليات بصورة قطرية لتسليم اإلرساليات خالل  24ساعة.
 .2.3ميلك ُمقدم العرض خدمات توزيع اكسربس لتسليم اإلرساليات خالل  6 4-ساعات.
	.2.4خالل السنوات الثالثة األخرية كان ُملقدم العرض عىل األقل زبونني اثنني يعملون معه بصورة قطرية ملدة عىل
األقل سنة واحدة بحجم مايل يبلغ  150,000شيكل جديد عىل األقل وبحجم  2,000إرساليات عىل األقل سنوياً.
ما ورد أعاله ال يأيت للحد من التفصيل املوجود يف كتيب املناقصة وعىل مُقدمي العروض قراءة رشوط الحد األدىن
ا ُملفصلة يف مستندات املناقصة.
	.3يمُ كن االطالع عىل كتيب املناقصة كام ًال يف موقع املجلس عىل االنرتنت بالعنوان  WWW.WINNER.CO.ILكام يمُ كن
تحميلها من املوقع .عىل عاتق ُمقدمي العروض فحص اإلعالنات التي ُتنرش بصورة دورية عىل موقع االنرتنت ,يف حالة
كانت هناك أياً منها.
	.4يمُ كن الحصول عىل توضيحات واستفسارات بخصوص املناقصة املوجودة يف هذا اإلعالن ,بواسطة التوجه لجهة التواصل
يف هذه املناقصة ,السيد ليئور محلڨ ,بواسطة الربيد االلكرتوين  lior@winner.co.il :وعىل هاتف رقم.9208713-03 :
يجب إرسال التوجهات حتى موعد أقصاه  6حزيران الساعة  .14:00لن يتم إجراء جولة ُملقدمي العروض.
 .5يجب وضع العروض يف صندوق املناقصات املوجود يف الطابق األريض ملكاتب املجلس ,حتى موعد أقصاه  19حزيران
 2019يف متام الساعة .12:00
 .6يحق للمجلس ,حسب اعتباراته الحرصية ,تغيري املوعد ا ُملحدد يف املناقصة.
	.7ال يلتزم املجلس بقبول عرض ما ,ويحق له الغاء املناقصة بصورة كاملة أو جزئية حسب اعتباراته الحرصية.
	.8لقطع الشك باليقني ,تجدر اإلشارة اىل أن التعليامت ا ُمللزمة لغرض هذه املناقصة موضوع اإلعالن هي التعليامت
ا ُملحددة يف كتيب املناقصة فقط ,وهي تفوق عىل املعلومات التي يتم نرشها يف هذا اإلعالن.
	.9متت كتابة ُمستندات املناقصة بصيغة املذكر ألغراض الراحة فقط ,وهي ُمخصصة للرجال والنساء عىل ح ٍد سواء.

