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مع . 1 للتعاقد  بهذا عروض  تطلب  )»الشركة«(  م.ض  امليت  البحر  احلكومية حلماية  الشركة 
املركزي في عني بوكك في منطقة  العام  الشاطىء  بناء مباني في  اعمال  لتنفيذ  مقاول 

البحر امليت،  الكل كما هو موصوف في مستندات املناقصة.
مي��ك��ن م��ع��اي��ن��ة وان�����زال م��س��ت��ن��دات امل��ن��اق��ص��ة م��ن م��وق��ع ال��ش��رك��ة ف��ي االن��ت��رن��ت: . 2

.www.haganot.co.il
جولة املقاولني تقام في يوم 20.03.2017 في الساعة 13:00 )بالغ عن مكان االجتماع . 3

جولة  في  االشتراك  للشركة(.  التابع  االنترنت  موقع  في  اجلولة  موعد  من  قريب  ينشر 
املقاولني هو الزامي ويشكل شرطا اقصى لالشتراك في املناقصة.

االشتراك في املناقصة غير مشروط بالدفع، لكنه مشروط في التسجيل بواسطة ارسال منوذج . 4
تسجيل ملدير قسم السكرتاريا جلنة املناقصات، كما هو مفصل في الدعوة، كل هذا حتى 
اقصى  ويشكل شرط  الزامي  هو  مذكور  هو  التسجيل كما   .27.03.2017 اقصاه  يوم 

لالشتراك في املناقصة.
اسئلة استيضاح من قبل املقترحني الذين سجلوا للمناقصة ميكن تقدميها حتى يوم اقصاه . 5

27.03.2017، كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
الشروط . 6 شروط  قصوى لألهلية، معايير الختيار مقترحني مؤهلني و/او مفضلني، وباقي  

والتحديدات بخصوص املناقصة واالشتراك بها، مفصلني 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 املقاولني كمقاولني معروف لالعمال احلكومية ، تصنيف ج - 100، 	. 

نوع 3 على االقل؛
في خالل الفترة التي تبد	 من يوم 1.1.2014، اكمل املقترح تنفيذ اعمال القامة بناية ج. 

عامة )كتعريفه في الدعوة(، بحجم ال يقل عن 600 متر مربع؛
او كبديل:

اقامة  اعمال   3 املقترح تنفيذ  1.1.2014 اكمل  التي تبد	 من يوم  الفترة  في خالل 
مباني عامة )كتعريفه في الدعوة( بحجم ال يقل عن- 400 متر  مربع لكل عمل.

ايداع كفالة مناقصة.د. 
وايضا، الكل كما هو مفصل في مستندات الدعوة.

مغلف . 7 في  الدعوة،  في مستندات  التي حددت  التعاليم  العروض مبوجب  تقدمي  يجب 
موقع لصندوق املناقصات في مكاتب الشركة، حتى يوم اقصاه 23.04.2017 في 

الساعة 14:00.
مبوجب . 8 والكل  املناقصة،  ش��روط  من  واح��د  كل  تغيير  بحق  لنفسها  الشركة  حتتفظ 

صالحياتها املعطاة لها من قوة القانون كما حدد في مستندات املناقصة.
املناقصة تشمل اجراء فحص ذو مرحلتني.. 9
مبوجب . 10 والكل  املناقصة،  ش��روط  من  واح��د  كل  تغيير  بحق  لنفسها  الشركة  حتتفظ 

صالحياتها املعطاة لها من قوة القانون كما حدد في مستندات املناقصة.
ال تلتزم الشركة باحلصول على العرض االرخص او كل عرض كان.. 11
او قسم منهم وايضا ان تدير . 12 املقترحني  اقامة مفاوضات مع  حتتفظ الشركة لنفسها بحق 

اجراء تنافسي اضافي، الكل كما هو مفصل في مستندات الدعوة.
تغيير اي شروط من شروط املناقصة، وخصوصا تغيير في احد املواعيد املفصلة اعاله، ينشر . 13

في موقع الشركة في االنترنت ومع بالغ للمقترحني الذين سجلوا للمناقصة فقط.  على 
التي تنشر في موقع االنترنت،  مسؤولية املقترحني الفحص بشكل جاري البالغات 

اذا كانت.
املذكور اعاله املذكور اعاله هو بهدف املعلومة العامة، وفي كل حالة تعليمات مستندات . 14

املناقصة فقط تلزم الشركة.

الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض
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في  مباني  بناء  اعمال  لتنفيذ  مقاول  مع  للتعاقد 
الشاطىء العام املركزي في عني بوكك


