
الشركة الحكومية لحماية البحر الميت م.ض

مناقصة 2/20
للتعاقد مع مقاول ضمن اتفاق اطار 

لتنفيذ اعمال مقاوالت في ايليت 
1.  الشركة الحكومية لحماية البحر الميت م.ض )في ما يلي “الشركة”( تدعوا بذلك لتلقي عروض للتعاقد مع مقاول ضمن اتفاق اطار

      لتنفيذ اعمال مقاوالت في ايليت، وكل ذلك بحسب ما هو مذكور في وثائق المناقصة. 
.www.haganot.co.il :2.  يمكن معاينة وثائق المناقصة على الموقع

3.  لمشاركة في المناقصة مجانية، لكنها منوطة في التسجيل للمناقصة بواسطة ارسال نموذج تسجيل الى لجنة المناقصات والى السكرتاريا
      الملحقة بلجنة المناقصات، كما هو مفصل في الدعوة، حتى تاريخ 6.5.2020. التسجيل يشكل شرطا الزاميا لالشتراك في المناقصة.
4.   سئلة االستفسارات من قبل مقدمي العروض المشتركين في المناقصة حتى تاريخ  6.5.2020 كما هو مفصل في وثائق المناقصة.
5.   الشرط المسبق لالشتراك، معايير اختيار مقدمي العروض المناسبين و/او المختارين، وكل الشروط والمحددات لالشتراك كما يلي.

      دون االنتقاص من ما ذكر اعاله، الشروط المسبقة العامة لالشتراك، تشمل من ضمنها الشروط التالية:
أ.  مقدم العرض هو شركة مسجلة في اسرائيل.

ب.   مقدم العرض قام بانجاز ثالث مشاريع على االقل في مجال التراب و/او التطوير و/او البنى التحتية بقيمة 1،500،000 شيكل 
        )ال يشمل القيمة المضافة بحسب االصول( على االقل، وذلك ضمن الفترة التى تبدأ من تاريخ 1.1.2017.

ج.  مسجل في سجل المقاولين فرع 200، تصنيف ج2- على االقل وبفرع 100 تصنيف ج- 1 على االقل.
د.  مسجل في المناقصة حسب الموعد، كما هو مفصل في الدعوة.

ه.  اودع مقدم العرض كفالة مناقصة بقيمة 50،000 شيكل، كما هو مفصل في الدعوة.
و. ادارة دفاتر الحسابات حسب االصول )بحسب قانون تشغيل الهيئات العامة ودفع المستحقات الضريبية( -1976.وكل ذلك كما هو 

    مفصل في وثائق المناقصة وبحسب التعليمات.
6.    العروض يجب ان تقدم بالصيغة الواردة في وثائق المناقصة، في مغلف مغلق لصندوق المناقصات في مكاتب الشركة وذلك حتى تاريخ

      21.5.2020 الساعة 14:30.
7.   تحتفظ الشركة لنفسها بحق تغيير كل شرط من شروط المناقصة، وكل ذلك بحسب الصالحيات الممنوحة لها بحسب القانون.

8.   ال تتعهد الشركة بقبول العرض االرخص او اية عرض كان،
9.    تحتفظ الشركة لنفسها بحق التفاوض مع مقدم او مقدمي العروض الذين تراهم مناسبين وادارة اجراء تنافسي اضافي كما جاء في وثائق

      المناقصة.
10. تغيير اي شرط كان في المناقصة، ويشمل ذلك تغيير في واحد من المواعيد المذكورة اعاله، سيتم نشره في موقع االنترنت التابع للشركة
      وذلك باالبالغ لمقدمي العروض الذين تسجلوا فقط تقع على مسؤولية مقدم العرض بشكل كامل فص كافة االعالنات ومتابعتها في موقع

      االنترنت ايا كانت.
11. ما ذكر اعاله هو خالصة فقط وكل شروط المناقصة واردة في وثائق المناقصة فقط وهي التي تلزم الشركة.


