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اقامة . 1 لتخطيط،  خدمات  العطاء  عروض  بهذا  تدعو  )»الشركة«(،  م.ض.  امليت  البحر  حلماية  احلكومية  الشركة 
مستندات  في  موصوف  هو  الكل كما  امليت،  للبحر  اجلنوبي  احلوض  في  هندسية  ومراقبة  رصد  نظام  وصيانة 

املناقصة.
2 ..http://www.haganot.co.il ميكن معاينة، مستندات املناقصة، بدون دفع، في موقع الشركة باالنترنت
رسوم االشتراك باملناقصة هو مبلغ 1،000 ش.ج. يشمل ض.ق.م. )الذي ال يرد بأي سبب كان(. رسوم االشتراك . 3

تدفع بواسطة حوالة بنكية كما هو مفصل في مستندات الدعوة، وذلك حتى يوم اقصاه يوم 17.5.2016. دفع 
رسوم االشتراك هو الزامي ويشكل شرط اساسيا لالشتراك في املناقصة.

اسئلة استيضاح من قبل املقترحني الذين دفعوا رسوم االشتراك ميكن تقدميها ملوعد ال يتأخر عن 17.5.2016، . 4
كما هو مفصل في مستندات املناقصة.

بخصوص . 5 والقيود  الشروط  بقية  وكل  مفضلني،  و/او  مؤهلني  مقترحني  اختيار  معايير  لألهلية،  اقصى  شرط 
املناقصة واالشتراك بها، مفصلة في مستندات الدعوة.

دون املس من املذكور اعاله، شروط قصوى لألهلية تشمل، على االغلب:
كون املقترح فرد او رابطة املسجلة بحسب القانون في اسرائيل؛	. 
املناقصة( 	.  به، كما هو مفصل في مستندات  او شريك  اسهم  االغلب صاحب  )على  للمقترح  مثبتة  خبرة 

ومعمارية  منهجية  لتحضير   ،1.1.2013 يوم  بعد  انتهت  التي  االعمال  بتنفيذ  قبله،  من  ثانوي  مقاول  او 
شبكة لنظام سيطرة ومراقبة  هندسة او تشغييلة، او كبديل، لتحضير لنظام سيطرة ومراقبة هندسية 

او تشغيليلة؛
خبرة مثبتة للمقترح ) على االغلب صاحب اسهم او شريك بها، كما هو مفصل في مستندات املناقصة( او ج. 

خمقاول ثانوي من قبله، بتنفيذ االعمال وانتهائها بعد يوم 1.1.2013، التي تشمل وصف، تخطيط، تزويد 
وتركيب ل:" شبكة جاهزة ومحوسبة للسيطرة واملراقبة الهندسية او التشغيلية، او كبديل، شبكة جاهزة 

ومحوسبة لنظام مراقبة ومراقبة هندسية او تشغيلية.
خبرة مثبتة ملدير املشروع من قبل املقترح، في ادارة مشروع قد اكمل بعد يوم 1.1.2013، الذي يشمل: د. 

حتضير منهجية ومعمارية شبكة نظام سيطرة ومراقبة هندسيني او تشغيليني، او كبديل، حتضير منهجية 
ومعمارية لشبكة نظام مراقبة ومراقبة هندسية او تشغيلية، او كبديل، وصف، تخطيط، تزويد وتركيب 
وتركيب  تزويد  تخطيط،  او كبديل، وصف،  تشغيليني؛  او  ومراقبة هندسيني  للمراقبة  محوسبة  شبكة 

شبكة محوسبة للمراقبة ومراقبة هندسيني او تشغيليني؛
عرض تصاريح بحسب قانون صفقات هيئات عامة؛ه. 

الكل كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
يجب تقدمي العروض مبوجب التعاليم التي حددت في مستندات الدعوة، في مغلق موقع لصندوق املناقصات في . 6

مكاتب الشركة، حتى يوم اقصاه 31.5.2016 في الساعة 14:00.
حتتفظ الشركة لنفسها بحق تغيير كل واحد من شروط املناقصة، الكل مبوجب الصالحية املعطاة لها مبوجب . 7

القانون وكيف حدد في مستندات املناقصة.
ال تلتزم الشركة باحلصول على العرض االرخص او اي عرض كان.. 8
املناقصة  هي مناقصة مع مرحلة تصنيف اولي ومع اجراء معاينة ذو مرحلتني.. 9
حتتفظ الشركة لنفسها بحق اقامة مفاوضات مع املقترحني او مع بعضهم وايضا ان تدير اجراء تنافسي اضافي، الكل . 10

كما هو مفصل في مستندات الدعوة.
تغيير اي شرط من شروط املناقصة،  خصوصا تغيير في احد املواعيد املفصلة اعاله، ُينشر في موقع االنترنت التابع . 11

للشركة وباعالم املقترحني الذين اشتروا مستندات املناقصة فقط. وعلى مسؤولية املقترحني الفحص بشكل 
جاري االعالنات املنشورة في موقع االنترنت، اذا كانت.

املذكور اعاله هو لهدف املعلومة العامة، وفي كل االحوال، فان تعليمات مستندات املناقصة فقط تلزم الشركة.. 12

الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض.
مناقصة رقم 2/16

لتخطيط، اقامة وصيانة نظام رصد ومراقبة هندسية 
في احلوض اجلنوبي للبحر امليت


