الشركة احلكومية
حلماية البحر امليت م.ض

مناقصة 7/16
لتنفيذ اعمال تصريف ،ترميم وتطوير
في منشأة حمي زوهر في منطقة البحر امليت
1 .1الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض («الشركة») تدعوكم بهذا لتقدمي عروض للتعاقد مع مقاول لتنفيذ
اعمال التصريف ،ترميم وتطوير في مجمع حامي زوهر في منطقة البحر امليت ،الكل كما هو موصوف في مستندات
املناقصة.
2 .2ميكن معاينة وانزال مستندات املناقصة ،من موقع الشركة في االنترنت.www.haganot.co.il :
3 .3رسوم االشتراك في املناقصة هي  1،0000ش.ج (والتي ال ترد من اي سبب كان) .الرسوم تدفع في واسطة حوالة
بنكية كما هو مفصل في مستندات الدعوة حتى يوم اقصاه يوم  27.12.16دفع رسوم االشتراك هو الزامي
ويشكل شرط اقصى لالشتراك في املناقصة.
4 .4جولة املقاولني تنطلق من فندق كراون بالزا ،مجمع عني بوكيك في البحر امليت ،في يوم  20.12.16في الساعة .11:00
االشتراك في جولة املقاولني الزامي ويشكل شرط اقصى لالشتراك في املناقصة.
5 .5ميكن تقدمي اسئلة االستيضاح من قبل املقترحني الذين دفعوا رسوم االشتراك حتى يوم اقصاه يوم  ،27.12.2016كما
هو مفصل في مستندات املناقصة.
6 .6شروط قصوى الهلية ،معايير الختيار مقترحني/مفضلني ،وكل بقية الشروط والقيود بخصوص املناقصة واالشتراك بها،
مفصلة في مستندات الدعوة.
دون املس من املذكور اعاله ،الشروط القصوى الهلية تشمل ،على االغلب:
 .أكون املقترح رابطة مسجلة حسب القانون في اسرائيل؛
 .بان يكون مسجل في سجل املقاولني كمقاول معروف لالعمال احلكومية ،تصنيف ج ،200 -درجة 5؛
 .جتسجيل (خصوصا عن طريق مقاول ثانوي) في سجل املقاولني كمقاول معروف العمال احلكومية ،بالتصنيف
ب  ،500 -تدريج  4على االقل؛
 .دفي خالل الفترة التي تبدأ من يوم  ،1.1.11اكمل املقترح تنفيذ عمل واحد على االقل الذي يحوي واحد او
اكثر من بني املجاالت التالية :حفريات او تصريف او تطوير بنى حتتية ،ال يشمل مشاريع صيانة و/او ترميم
و/او تزفييت  ،بحجم ال يقل عن  70،000،000ش.ج ال يشمل ض.ق.م ،او كبديل تنفيذ ثالثة اعمال كما
هو مذكور بحجم ال يقل عن  35،000،000ش.ج ال يشمل ض.ق.م ،كل واحد.
 .هفي خالل الفترة التي تبدأ في يوم  1.1.11اكمل املقترح (او مقاول ثانوي من قبله) تنفيذ ثالثة اعمال باطون
لنقاالت تصريف من باطون يصب في املوقع وقنوات باطون مفتوحة من باطون يصب في املوقع بحجم ال يقل
عن  6،000،000ش.ج ال يشمل ض.ق.م ،كل واحدة.
 .وفي خالل الفترة التي تبدأ في يوم  ،1.1.11اكمل املقترح (او مقاول ثانوي من قبله) اعتمد عليه املقترح
الثبات الشرط بالفقرة ج اعاله) تنفيذ اقامة محطة ضخ ،بحجم ال يقل عن  6،000،000ش.ج ال يشمل
ض.ق.م ،او كبديل ثالث محطات ضخ بحجم ال يقل عن  4،000،000ش.ج ال يشمل ض.ق.م ،كل واحدة.
 .زايداع كفالة مناقصة.
وغيرهم ،الكل كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
7 .7يجب تقدمي العروض مبوجب التعليمات التي حددت في مستندات الدعوة ،في مغلف موقع لصندوق املناقصات في
مكاتب الشركة ،حتى يوم اقصاه يوم  18.1.17في الساعة .14:00
8 .8املناقصة حتوي اجراء معاينة ذو مرحلتني .
9 .9حتتفظ الشركة لنفسها حق تغيير كل واحد من شروط املناقصة ،الكل مبوجب صالحيات املعطاة لها من قبل
القانون كما حدد في مستندات املناقصة.
1010الشركة ال تلتزم باحلصول على العرض االرخص او اي عرض كان.
1111حتتفظ الشركة لنفسها بحق اقامة مفاوضات مع مقترحني او مع بعضهم وايضا ان تدير اجراء تنافسي اضافي ،الكل
كما هو مفصل في مستندات الدعوة.
1212تغيير اي شرط كان من شروط املناقصة ،خصوصا تغيير احد املواعيد املفصلة اعاله ،ينشر في موقع الشركة في
االنترنت مع اعالن للمقترحني الذين دفعوا رسوم االشتراك فقط .على مسؤولية املقترحني فحص بشكل جاري
البالغات التي تنشر في موقع االنترنت ،اذا كانت.
1313املذكور اعاله هو بهدف املعلومية العامة ،في كل حالة ،تعاليم مستندات املناقصة فقط تلزم الشركة.
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