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Pre-( للمشاركة يف اجراء تصنيف مسبق امليت م.ض )“الرشكة”(، تدعو مقدمي عروض  البحر  الحكومية لحاميات  1.  الرشكة 
منطقة  مياه جوفية يف  منظومات خفض  تفعيل وصيانة  اقامة،  تخطيط،  لتقديم خدمات  مناقصة  باطار    )Qualification

الفنادق جنوب البحر امليت.
2.  املناقصة من قسمنينْ اساسيني:  املرحلة االوىل، مرحلة التصنيف املسبق )املرحلة الحالية( ضمنها يتم اختيار املرشحني املالمئني 
للتنافس يف املناقصة )“اجراء التصنيف املسبق”(، املرحلة الثانية مرحلة تقديم العروض للمناقصة )R.F.P( يشرتك فيها فقط 

مقدمو عروض تلقوا بالًغا من طالبة العمل حول ايفائهم اجراء  التصنيف املسبق. 
  . www.haganot.co.il ميكن اإلطالع وإنزال مستندات اجراء التصنيف املسبق من موقع اإلنرتنت للرشكة  .3

4.  جولة مقدمي عروض وورشة معلومات اولية تجري يوم 4.5.21 الساعة 11:00. مكان اللقاء لجولة مقدمي العروض هو: فندق 
VERT )كراون بالزا سابًقا( يف البحر امليت.

املشاركة يف الجولة إجبارية وتشكل رشط حد أدىن للمشاركة يف اجراء التصنيف املسبق.  
5.  املشاركة يف اجراء التصنيف املسبق غري منوطة بدفع، لكنها مرشوطة بتسجيل  كاملبني يف الدعوة، هذا يف موعد أقصاه 13.5.21 

الساعة 14:00 تسجيل كاملذكور هو إجباري ويشكل رشط حد أدىن للمشاركة يف اجراء التصنيف املسبق.
6.  تقديم اسئلة توضيح من مقدمي العروض الذين تسجلوا الجراء التصنيف املسبق يف موعد أقصاه 13.5.21 الساعة 14:00 

كاملبني يف مستندات املناقصة.
7.  رشوط حد أدىن للصالحية، وجميع بقية الرشوط والقيود حول اجراء التصنيف املسبق واملشاركة فيه، مفصلة يف مستندات الدعوة.

  دون املس باملذكور أعاله، رشوط الحد األدىن تشمل من بني ما تشمله الرشوط التالية:
أ.  مقدم العرض هو مقاول مسجل يف سجل املقاولني )تسجيل ساٍر( بفرع رئييس شوارع، بنى تحتية وتطوير- 200 فئة َج   

بتصنيف 5 و/او بفرع رئييس منظومات الكرتو آلية ملحطات ضخ - 500 فئة َب تصنيف 5.
ب.  خالل املدة املبتدئة من يوم 1.1.16  أتّم مقدم العرض اعامال تشمل برتاكم تخطيًطا،  اقامة، تفعيل، مراقبة وصيانة يف   

مرشوعني لخفض مياه جوفية بواسطة آبار امتصاص، حيث تتوفر يف املشاريع الرشوط املبينة يف الدعوة.
ج.  ملقدم العرض طاقم مهني يشمل مهندس آالت و/او مهندًسا مدنًيا،  هايدرولوچ ومهندس كهرباء و/او  مهندس الكرتونيكا،   

اصحاب خربة كاملبني يف الدعوة.
د.  قدم مقدم العرض كفالة مناقصة بقيمة 250،000 ش.ج كاملبني يف الدعوة.  

مقدم العرض هو مشغل )وحيد او رشكة( كتعريفه يف قانون ض.ق.م - 1975. هـ.   
و.  بحوزة مقدم العرض مصادقة ادارة  حسابات سارية، حسب املطلوب يف بند 2 من قانون صفقات هيئات عامة )تطبيق   

ادارة حسابات ودفع الرضائب( - 1976.
الكل كاملبني يف مستند الدعوة وبخضوع لتعليامته.   

8.  يجب تقديم العروض حسب التعليامت املحددة يف الدعوة، داخل مغلف مغلق وإيداعه يف صندوق املناقصات يف مكاتب 
الرشكة يف موعد أقصاه يوم 27.5.21 الساعة 14:00.

الرشكة تحتفظ لنفسها بحق تغيري كل واحد من رشوط املناقصة، الكل وفق تعليامت مستند الدعوة.  .9
10.  الرشكة ال تلتزم بقبول  اي عرض وهي تحتفظ لنفسها بحق   الغاء املناقصة يف اي وقت مبا فيه نهاية اجراء التصنيف املسبق.

11.  تغيري أي رشط من رشوط املناقصة ضمن ذلك تغيري احد املواعيد املبينة أعاله، ينرش يف موقع اإلنرتنت للرشكة وببالغ ملقدمي 
العروض الذين تسجلوا لالجراء، فقط.

عىل مسؤولية مقدمي العروض ان يفحصوا بشكل جاٍر اإلعالنات املنشورة يف موقع اإلنرتنت إذا وجدت.  
12.  ما جاء أعاله هو للمعلومات العامة ويف جميع الحاالت تعليامت مستند الدعوة فقط تلزم الرشكة.

لتقديم خدمات تخطيط، اقامة، تفعيل وصيانة 

منظومات خفض مياه جوفية يف منطقة 

الفنادق يف جنوب البحر امليت 

)P.Q( دعوة لالشرتاك يف اجراء تصنيف مسبق

مناقصة علنية 
رقم 1/21 

نستثمر يف السياحة!

الرشكة الحكومية لحاميات البحر امليت م.ض


