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الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض )»الشركة«( تطلب بهذا عروض  لتنفيذ اعمال  لرفع ضفة الشاطىء . 1
العام اجلنوبي في  منتجع السياحة عني بوكك، ولرفع ضفة الشاطىء العام  الوطني في منتجع السياحة حمي- زوهر  

الكل كما هو موصوف في مستندات املناقصة.
2 ..www.haganot.co.il :ميكن النظر في مستندات المناقصة، دون مقابل في موقع الشركة في االنترنت
رسوم االشتراك في املناقصة بقيمة 2،000 ش.ج ) التي ال ترد من اي سبب كان( رسوم االشتراك تدفع بواسطة . 3

حوالة بنكية كما هو مفصل في مستندات الدعورة، حتى يوم اقصاه يوم 7.7.14 .
دفع رسوم االشتراك هو شرط ويشكل شرط اقصى لالشتراك في املناقصة.

تنطلق جولة املقاولني في يوم 30.6.14 في الساعة 10:00 في فندق كروان بالزا في عني بوك البحر امليت )او . 4
مكان اجتماع اخر ينشر في موقع الشركة(. االشتراك في جولة املقاولني الزامي ويشكل شرط اقصى لالشتراك في 

املناقصة.
ميكن تقدمي اسئلة  من قبل املقترحني الذين دفعوا رسوم االشتراك  حتى يوم اقصاه 7.7.14، كما هو مفصل . 5

في مستندات املناقصة.
شروط قصوى الهلية، اعتبارات االختيار مقترحني مؤهلني و/او مفضلون، وكل بقية الشروط والقيود بخصوص . 6

املناقصة واالشتراك بها، مفصلة في مستندات الدعوة.
دون املس من املذكور اعاله شروط قصوى لالهلية حتوي، على االغلب:  كون املقترح رابطة مسجلة حسب القانون 
في اسرائيل؛  مسجل في سجل املقالولني وكمقاول معروف العمال حكومية، بتدريج ج-200، نوع 4 على االقل؛ 
خبرة في تنفيذ 3 اعمال حفر و/او تطوير بنى حتتية، مبحيط ال يقل عن 10،000،000 ش.ج ال يشمل ض.ق.م 
لكل عمل؛ ايداع كفالة مناقصة؛ اشتراك في جولة مقاولني؛ ادارة حسابات بحسب القانون وغيرها، الكل كما هو 

مفصل في مستندات املناقصة.
يجب تقدمي العروض مبوجب التعليمات التي حددت في مستندات الدعوة، في مغلف موقع لصندوق املناقصات في . 7

مكاتب الشركة، حتى يوم اقصاة 24.7.14 الساعة 14:00.
حتتفظ الشركة لنفسها بحق تغيير كل واحد من شروط املناقصة، الكل مبوجب الصالحية املعطاة لها النابع من . 8

القانون وكما حدد في مستندات املناقصة.
ال تلتزم الشركة باحلصول على العرض االرخص او اي عرض كان.. 9
حتتفظ الشركة لنفسها بحق اقامة مفاوضات مع املقترحني او مع من منهم  وايضا ان تدير اجراء تنافسي اضافي . 10

الكل كما هو مفصل في مستندات الدعوة.
تغيير اي شرط من شروط املناقصة، خصوصا تغيير واحد من املواعيد املفصلة اعاله، ينشر في موقع الشركة في . 11

االنترنت وباعالن للمقترحني الذين دفعوا رسوم االشتراك في املناقصة فقط. على مسؤولية املقترحني الفحص 
بشكل جاري االعالنات التي تنشر في موقع االنترنت، اذا نشرت.

املذكور اعاله هو بهدف املعلومية العامة، وفي كل حالة تعليمات مستندات املناقصة فقط تلزم الشركة.. 12

الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض
مناقصة 05/14

توجه للحصول على عروض لرفع ضفة 
الشاطىء العام اجلنوبي في  منتجع السياحة عني بوكيك،

وشاطىء العام الوطني في منتجع السياحة حمي- زوهر


