الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض.
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دعوة القتراح العروض لتنفيذ اعمال لتنظيم مفرق P5
والقامة ناقل للمياه في نهر يعليم في منطقة البحر امليت.
1 .1الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض«( .الشركة») ،تدعو لتنفيذ اعمال لتنظيم مفرق  P5والقامة ناقل للمياه
في نهر يعليم في منطقة البحر امليت ،الكل كما هو موصوف في مستندات املناقصة.
2 .2ميكن معاينة ،مستندات املناقصة ،بدون دفع ،في موقع الشركة باالنترنت . http://www.haganot.co.il
3 .3تنطلق جولة مقاولني من فندق كروان بالزا ،مجمع عني بوكك في البحر امليت ،في يوم  3.5.2016في الساعة
 .10:30االشتراك في جولة املقاولني هو الزامي وهي تشكل شرط اولي لالشتراك في املناقصة.
4 .4رسوم االشتراك باملناقصة هو مبلغ  5،000ش.ج .يشمل ض.ق.م( .حيث ال يرد بأي سبب كان) .رسوم االشتراك
تدفع بواسطة حوالة بنكية كما هو مفصل في مستندات الدعوة ،وذلك حتى يوم اقصاه يوم  .15.5.2016دفع
رسوم االشتراك هو الزامي ويشكل شرط اساسيا لالشتراك في املناقصة.
5 .5ميكن تقدمي اسئلة االستضياح من قبل املقترحني الذين دفعوا رسوم االشتراك ،حتى يوم اقصاه  ،15.5.2016كما
هو مفصل في مستندات املناقصة.
6 .6شرط اقصى لألهلية ،معايير اختيار مقترحني مؤهلني و/او مفضلني ،وكل بقية الشروط والقيود بخصوص املناقصة
واالشتراك بها ،مفصلة في مستندات الدعوة.
دون املس من املذكور اعاله ،شروط قصوى لألهلية تشمل ،على االغلب :تسجيل في سجل املقاولني وكمقاول
معروف ("جنمة") بتدريج ح ،فرع  ،200نوع 4؛ تسجيل املقترح او مقاول ثانوي من قبله في سجل املقاولني وكمقاول
معروف ("جنمة") بتدريج جَ  ،فرع ثانوي  ،300نوع 2؛ جتربة مثبتة ،متراكمة لبعد يوم  ،1.1.2010بانهاء 3
مشاريع اعمال من نوع شوارع و/او جسور و/او انفاق و/او تقاطع ال تشمل املشاريع صيانة و/او ترميم و/او تزفيت،
بحجم ال يقل من  13،000،000ش.ج دون ض.ق.م ،لكل مشروع؛ عرض تصاريح بحسب قانون صفقات هيئات
عامة ،ايداع كفالة املناقصة؛ وغيرها ،الكل كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
7 .7يجب تقدمي العروض مبوجب التعاليم التي حددت في مستندات الدعوة ،في مغلف موقع لصندوق املناقصات في
مكاتب الشركة ،حتى يوم اقصاه  7.6.2016في الساعة .14:00
8 .8حتتفظ الشركة لنفسها بحق تغيير كل واحد من شروط املناقصة ،الكل مبوجب الصالحية املعطاة لها مبوجب
القانون وكيف حدد في مستندات املناقصة.
9 .9ال تلتزم الشركة قبول العرض االرخص او اي عرض كان.
1010حتتفظ الشركة لنفسها بحق اقامة مفاوضات مع املقترحني او مع بعضهم وايضا ان تدير اجراء تنافسي اضافي ،الكل
كما هو مفصل في مستندات الدعوة.
1111تغيير اي شرط من شروط املناقصة ،خصوصا تغيير في احد املواعيد املفصلة اعالهُ ،ينشر في موقع االنترنت التابع
للشركة وباعالم املقترحني الذين اشتروا مستندات املناقصة فقط .وعلى مسؤولية املقترحني الفحص بشكل
جاري االعالنات املنشورة في موقع االنترنت ،اذا كانت.
1212املذكور اعاله هو لهدف املعلومة العامة ،وفي كل االحوال ،فان تعليمات مستندات املناقصة فقط تلزم الشركة.
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