مكوروت رشكة مياه

مناقصة رقم 58-2021
دعوة لتقديم عروض
خدمات استشارة هندسية ()owners Engineer
ملناقصة تخطيط  -تنفيذ منشأة تحلية املياه يف
صبحة دَ ،ايالت

.1عام
1.1مكوروت رشكة مياه م.ض ("مكوروت") هي رشكة حكومية يف ارسائيل
تأسست منذ اكرث من  83سنة وتزود مواطني ارسائيل بأكرث من  80٪من مياه
الرشب وحوايل  70٪من استهالك املياه العام.
		ضمن عملها تقوم مكوروت ايضا يف تطوير مجال املياه ،مبد انابيب ،إقامة برك
ومجمعات ماء منشآت معالجة املياه وغريها.
1.2مكوروت هي اكرب مزود مياه يف ارسائيل ،تشغل مكوروت اكرث من 4،000
منشأة يف ارجاء البالد ،بواسطة حوايل  2،000عامل يعملون يف مكوروت.
تستثمر مكوروت حوايل  1.5حتى  2مليارد ش.ج يف السنة لتطوير مرافق
املياه يف ارسائيل.
1.3كجزء من تخطيط تطوير مدينة ايالت والعرباه من املخطط اقامة منشأة
تحلية مياه اضافية (صبحة د )1تحيل مياه بحر حوايل  10مليون كوب مياه
يف السنة بطريقة اسموزة معكوسة.
		تتامىش املنشأة مع منشآت تحلية املياه القامئة يف صبحة ( B.Aو  )C -وتشمل
اعداد بنى تحتية ملنشأة اضافية مستقب ًال.
1.4تدعو مكوروت مقدمي عروض لالشرتاك يف املناقصة لتقديم خدمات استشارة
هندسية ( )owner's Engineerملرافقة املرشوع بطريقة تخطيط  -تنفيذ
( )design-buildالكل وفق التعريفات املبينة يف مستندات املناقصة
الكاملة .خدمات االستشارة ملكوروت مبا يتعلق بطريقة تخطيط -
تنفيذ تشمل اسرتاتيجيات الختيار املقاول املنفذ .الوصول الهداف باعداد
Conceptual, Documents, requests for qualifications requestes
 for proposalsمواضيع تكاليف وميزانية ،تطوير امر يف مرشوع من قبل
مقاولني محتملني،ے مقاولني فرعيني ومركزيني مزودي اجهزة .الجدول
الزمني للمرشوع واستشارة حول التقديم خالل التخطيط ،مواضيع هندسية
وفنية تطفو خالل املرشوع.
 1.5اال اذا ذكر يشء اخر يف هذا االعالن ،لالصطالحات املبينة فيام ييل يكون
املعنى الظاهر يف مستندات املناقصة الكاملة فقط.
		 املعلومات الواردة هي تلخيص وللمعرفة فقط .لذلك عىل مقدمي العروض
		 ان يفحصوا مستندات املناقصة الكاملة وايفاء جميع الطلبات املذكورة فيها.
يف كل حالة عدم مالءمة بني املذكور يف هذا االعالن وبني املذكور يف مستندات
املناقصة .يعتمد املذكور يف مستندات املناقصة باللغة االنجليزية فقط.
 .2تسجيل واستالم مستندات املناقصة
	ميكن استالم نسخة من مستندات هذه املنامقصة مجانا ،بواسطة نظام الكرتوين:
""( Sourcing Visionالنظام") .للتسجيل واستالم رابط للنظام بالربيد االلكرتوين
يجب التوجه اىل آڤي اسياغ يف العنوان:
  assayaga@mekorot.co.ilعىل منوذج التسجيل املوجود يف موقع مكوروت رشكة
مياه م.ض زاوية "مناقصات" يف السطر الذي يحمل اسم املناقصة.
	يشمل النموذج التفاصيل التالية عىل االقل (أ) اسم الطالب (ب) اسم مندوب
االتصال الشخيص والعائلة (ج) العنوان( ،د) ميكود( ،هـ) هاتف (و) محمول (ز)
بريد الكرتوين للطالب (و) رقم مشغل معتمد/رشكة للطالب (ان وجدت) .عند
التسجيل للنظام يرسل اعالن بريد الكرتوين يشمل اسم مستعمل ورمز رسي ورابط
للنظام الذي ميكن دخول النظام مبا فيه .استالم نسخة من مستندات املناقصة وتقديم
عرض بواسطة النظام .يجب تصديق استالم مستندات املناقصة بضغطة عىل "اضغط
ملصادقة وصول الربيد االلكرتوين" .الظاهر عىل رأس اعالن الربيد االلكرتوين .ترسل
اعالنات وتوضيحات يف الربيد االلكرتوين املعرف يف النظام اذا وجدت.
 .3رشوط حد ادىن
	يجب عىل املشاركني يف املناقصة ايفاء جميع رشوط الحد االدىن العامة ،املهنية
واملالية املبينة يف مستندات املناقصة الكاملة.
 .4طلبات للتوضيح:
	املوعد االخري الرسال طلبات التوضيح لهذا ا الجراء حتى يوم  30ايلول 2021
حتى الساعة  12:00ظه ًرا حسب توقيت ارسائيل (فيام ييل":املوعد االخري لتقديم
طلبات التوضيح").
 .5تقديم العرض
	املوعد االخري لتقديم العرض حتى يوم  1ترشين الثاين  2021الساعة  12:00ظه ًرا
حسب توقيت ارسائيل (فيام ييل":املوعد االخري لتقديم العروض").
لجنة املناقصات املركزية
نرش االعالن يف موقع االنرتنت ملكوروت
 www.mekorot.co.ilزاوية "مناقصات"
نوضح ان نص االعالن باالنجليزية هو املعتمد

