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2 ..www.haganot.co.il :ميكن معاينة مستندات املناقصة في موقع االنترنت التابع للشركة
االنطالق: فندق نؤت سمدار في . 3 11:00 )نقطة  الساعة   7.3.2019  - جولة مقترحني تقام في 

مفرق شيزفون( و في - 11.3.2019 الساعة 10:00 )نقطة االنطالق: كفار نوكدمي(. االشتراك 
في واحدة من جوالت املقترحني هو الزامي ويشكل شرط اقصى لالشتراك في املناقصة.

االشتراك في املناقصة غير متعلق بدفع،  لكنه مشروط بالتسجيل بواسطة ارسال منوذج تسجيل . 4
لسكرتارية جلنة املناقصات، كما هو مفصل في الدعوة، وهذا ال يتأخر عن يوم 13.3.2019. 

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

حتى يوم اقصاه يوم 13.3.2019، كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
شروط قصوى لالهلية، االخذ بعني االعتبار الختيار مقترحني مؤهلني و/او مفضلني، وكل بقية . 6

الشروط واحملدوديات بخصوص املناقصة واالشتراك بها، مفصلني في مستند الدعوة. دون االنتقاص 
من املذكور اعاله، شروط القصوى شاملة، على االغلب، استيفاء املقترح في الشروط التالية:

هو مشغل )فرد او شركة( كتعريفه في قانون القيمة املضافة، لسنة - 1975؛  .6.1
في خالل الفترة التي تبدأ من يوم 1.1.2015، انهى املقترح تنفيذ تأهيل 2 مسارات )مشاة   .6.2
و/او دراجات( على امتداد متراكم ال يقل عن - 10 كم؛ او كبديل، املقترح استوفى في 

كل واحد من الشروط التالية:
6.2.1.   سجل في سجل املقاولني مبوجب قانون تسجيل املقاولني العمال الهندسة البنائية 

لسنة- 1969، بتصنيف ج، فرع 200، نوع 1 على االقل؛
6.2.2.   هو مقاول معروف العمال حكومية من قبل مديرية مقاولني معروفني في اطار 

)"تصنيف  ملقاولني  حكومية  اعمال  تسليم  ترتيب  لتحديد  وزاري��ة  البني  اللجنة 
جنمة"(، بتصنيف ج، فرع 200، نوع 1 على االقل؛

6.2.3.   في خالل الفترة التي تبدأ يوم 1.1.2015، انهى املقترح تنفيذ اثنني اعمال بنى 
يقل عن-  ال  بحجم  الدعوة(،  مستند  في  مواقع )كتعريفهم  تأهيل  و/او  حتتية 

500،000 ش.ج دون ض.ق.م، لكل عمل.
اشترك في جولة مقترحني؛  .6.3
6.4. سجل للمناقصة في املوعد؛

6.5. يدير حسابات كما هو مطلوب مبوجب كل قانون وبحسب قانون صفقات هيئات عامة 
)فرض احملاسبة ودفع الضرائب(، لسنة - 1976؛

الكل كما هو مفصل في مستندات الدعوة.
يجب تقدمي العروض مبوجب لتعليمات احملددة في مستندات الدعوة، في مغلف موقع لصندوق . 7

املناقصات في مكاتب الشركة، ال يتأخر عن يوم 20.3.2019 الساعة 15:00.
الكل مبوجب لصالحيات . 8 املناقصة،  لتغيير كل واحد من شروط  لنفسها حق  الشركة  حتتفظ 

املعطاة لها من قوة القانون وبحسب احملدد في مستندات املناقصة.
ال تلتزم الشركة قبول العرض االرخص او اي عرض كان.. 9
حتتفظ الشركة لنفسها بحق اقامة مفاوضات مع املقترحني او مع بعضهم وايضا ان تدير اجراء . 10

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

االنترنت التابع 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 . 12
تلزم الشركة.

مناقصة 2/19
لتنفيذ وترتيب مسارات 

سياحية 
والفتات سياحية مرافقة في جنوب البالد

الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض )"الشركة"(،  التي تعمل . 1
وترتيب  لتنفيذ  العروض  بهذا  تدعو  السياحة،  وزارة  قبل  ومن  باسم 
مراحل سياحية والفتات سياحية مرافقة في جنوب البالد )مسار  نؤت 
سمدار - ايالت؛ ومسار عراد- عني بوكك(، الكل كما هو موصوف 

في مستندات املناقصة.


