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الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض. )"الشركة"(، تدعو بهذا اقتراحات للتعاقد مع مقاول لتنفيذ اعمال. 1
تزفييت، بنى حتتية وتطوير في كفار هأمونيم-تسوكيم في منطقة وادي العرابا الوسطى، الكل كما هو موصوف

في مستندات املناقصة.
2 ..http://www.haganot.co.il ميكن معاينة، مستندات املناقصة، بدون دفع، في موقع الشركة باالنترنت
جولة مقاولني تقام في يوم 18.6.2018 الساعة 13:00 في املدخل لكفار هأمونيم- تسوكيم. االشتراك . 3

في جولة املقاولني هو الزامي ويشكل شرط اقصى لالشتراك في املناقصة.
االشتراك في املناقصة غير مشروط بدفع، لكنه مشروط بالتسجيل بواسطة ارسال منوذج تسجل لرئيس قسم سكرتاريا. 4

جلنة املناقصات، كما هو مفصل في الدعوة، وهذا ال يتأخر عن يوم 25.6.2018. تسجيل كاملذكور هو الزامي 
ويشكل شرط اقصى لالشتراك في املناقصة.

اسئلة التوضيح من قبل مقترحني الذين تسجلوا للمناقصة ميكن تقدميها حتى يوم 25.6.2018، كما هو مفصل في مستندات املناقصة.. 5
شروط قصوى لألهلية،  يؤخذ بعني االعتبار اختيار مقترحني مؤهلني و/او مفضلني، وكل بقية الشروط والتقيدات بخصوص املناقصة واالشتراك . 6

بها، كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
دون النقص من املذكور اعاله، شروط االقصى للتأهيل تشمل، على االغلب:

كون املقترح رابطة املسجلة بحسب القانون في اسرائيل؛	. 
تسجل في سجل املقاولني وكمقاول معروف العمال حكومية، بتصنيف ج، فرع 200 ، نوع 2 على االقل؛	. 
دورة املدخوالت من معدل نشاطات جارية )ال يشمل مدخوالت من بيع اراضي وضرائب(، ال يقل عن - 7،000،000 ش.ج )سبعة مليون شاقل ج. 

جديد( ، في السنوات 2015، 2016 و- 2017.
في خالل الفترة التي بدايتها يوم 1.1.2016، انهى املقترح تنفيذ اعمال تطوير و/او بنى حتتية )مبا في ذلك اعمال صيانة و/او ترميم و/او د. 

تزفييت و/او تغطية بحجم 5،000،000 ش.ج )خمسة مليون ش.ج(دون ض.ق.م على االقل؛
او كبديل

في خالل الفترة التي بدايتها يوم 1.1.2016، انهى املقترح تنفيذ اعمال تطوير و/او بنى حتتية )مبا في ذلك اعمال صيانة و/او ترميم و/او 
تزفييت و/او تغطية بحجم 6،000،000 ش.ج )ستة مليون ش.ج(دون ض.ق.م على االقل.

ايداع كفالة مناقصة.ه. 
االشتراك في جولة مقاولني.و. 

وايضا، الكل كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
يجب تقدمي العروض مبوجب التعاليم التي حددت في مستندات الدعوة، في مغلف موقع لصندوق املناقصات في مكاتب الشركة، حتى يوم اقصاه . 7

9.7.2018 في الساعة 14:00.
حتتفظ الشركة لنفسها بحق تغيير كل واحد من شروط املناقصة، الكل مبوجب الصالحية املعطاة لها مبوجب القانون وكيف حدد في مستندات . 8

املناقصة. 
الشركة ال تلتزم احلصول على العرض االرخص او اي عرض كان.. 9
حتتفظ الشركة لنفسها بحق اقامة مفاوضات مع املقترحني او مع بعضهم وايضا ان تدير اجراء تنافسي اضافي، الكل كما هو مفصل في مستندات . 10

الدعوة.
تغيير اي شرط من شروط املناقصة،  خصوصا تغيير في احد املواعيد املفصلة اعاله، ُينشر في موقع االنترنت التابع للشركة وباعالم املقترحني . 11

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

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

مناقصة رقم 1/18
لتنفيذ اعمال تزفييت، بنى حتتية وتطوير

في كفار هأمونيم- تسوكيم في منطقة وادي العربا الوسطى 


