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الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض )"الشركة"(، تدعو بهذا. 1
لتنفيذ اعمال تكبير، تزويد، زرع، بستنة ورّي في مجمع السياحة في 

البحر امليت، الكل كما هو موصوف في مستندات املناقصة.
ميكن معاينة وانزال مستندات املناقصة، دون دفع، في موقع االنترنت. 2

.www.haganot.co.il :التابع للشركة 
يوم . 3 امليت، في  البحر  في  بالزا، مجمع عني بوكك  تنطلق من فندق كروان  مقاولني  جولة 

اقصى  ويشكل شرط  الزامي  هو  املقاولني  جولة  في  االشتراك   .10:00 الساعة   7.11.2018
لالشتراك في املناقصة.

منوذج . 4 ارسال  بواسطة  التسجيل  في  اشترط  اذا  اال  بدفع،  متعلق  غير  املناقصة  في  االشتراك 
يوم  عن  يتأخر  ال  وهذا  الدعوة،  في  مفصل  هو  املناقصات، كما  جلنة  لسكرتارية  تسجيل 

21.11.2018. التسجيل كاملذكور هو الزامي ويشكل شرط اقصى لالشتراك في املناقصة.
اسئلة التوضيح من قبل مقترحني الذين سجلوا للمناقصة واشتركوا في جولة املقاولني يقدموا . 5

حتى موعد اقصاه 21.11.2018، كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
شروط قصوى لألهلية، يؤخذ بعني االعتبار الختيار مقترحني مؤهلني و/او مفضلني، وكل . 6

بقية الشروط لألهلية، بخصوص المناقصة واالشتراك بها، مفصلة في مستند الدعوة. 
دون االنتقاص من املذكور اعاله، شروط القصوى للصالحية تشمل، على االغلب:

كون املقترح مشغل )فرد او رابطة( كتعريفه في قانون قيمة الضريبة املضافة، لسنة - 1975؛	. 
اشترك في جولة املقاولني وسجل للمناقصة في املوعد؛	. 
اوجد كفالة مناقصة بقيمة 300،000 ش.ج كما هو مفصل في الدعوة؛ج. 
ادارة حسابات ودفع د.  يدير حسابات كما هو مطلو	 بحسب قانتون صفقات هيئات عامة )جباية 

ضريبة(، لسنة - 1976؛
للمقترح او لواحد من عماله شهادة بستني من نوع 1 واكثر و/او شهادة تقني مناظر و/او شهادة ه. 

هندسئي مناظر؛
ميلك دورة مالية سنوية من اعماله اجلارية ) ال تشمل مدخوالت من بيع اراضي ض.ق.م( 1،500،000 و. 

ش.ج على االقل، في كل واحدة من السنوات 2015، 2016 و- 2017.
في خالل فترة التي بدايتها في يوم 1.1.2013، انهى املقترح تنفيذ ثالثة اعمال القامة مواقع بستنة ز. 

كتعريفهم في الدعوة، مبساحة ال تقل عن 100 دومن لكل عمل، حيث عمل واحد على االقل مت 
عمله لصالح هيئة عامة، كتعريفه في الدعوة.

مواقع ح.  اعمال صيانة  تنفيذ ثالثة  املقترح  انهى   ،1.1.2013 يوم  بدايتها في  التي  الفترة  في خالل 
بستنة بحجم متراكم ) لكل 3 االعمال( 80 دومن، حيث فترة الصيانة لكل واحدة ال تقل عن سنة.

يجب تقدمي العروض مبوجب لتعليمات احملددة في مستند الدعوة، في مغلف موقع لصندوق . 7
املناقصات في مكاتب الشركة، ال يتأخر عن يوم 12.12.2018 الساعة 14:00.

الكل مبوجب . 8 املناقصة،  لتغيير كل واحد من شروط  االختيار  لنفسها حق  الشركة  حتتفظ 
للصاحية املعطاة لها من قوة القانون وبحسب احملدد في مستندات املناقصة.

ال تلتزم الشركة احلصول على العرض االرخص او اي عرض كان.. 9
اجراء . 10 ادارة  وايضا  منهم  من  او  مقترحني  مع  مفاوضات  اقامة  حق  لنفسها  الشركة  حتتفظ 

تنافسي اضافي، الكل كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
تغيير اي شروط من شروط املناقصة، مبا في ذلك تغيير في واحد من املرشحني املفصلني اعاله، . 11

فقط.  للمناقصة  الذين سجلوا  للمقترحني  وباعالن  للشركة  التابع  االنترنت  موقع  في  ينشر 
مبسؤولية املقترحني فحص بشكل جاري االعالنات املنشورة في موقع االنترنت، اذا وجدت.

املذكور اعاله هو لهدف معلومة عامة، وفي كل حالة، تعليمات مستندات املناقصة فقط تلزم . 12
الشركة.
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لتنفيذ اعمال تكبير، تزويد، زرع، بستنة 
ورّي في مجمع السياحة في البحر امليت


