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مكوروت رشكة مياه
مناقصة رقم 23-2021
دعوة لتقديم عروض

القامة مجمع مغلق لتلقي خدمات تخطيط مفصل ملكوروت رشكة مياه م.ض
1.عام

سنة وتزود مواطني ارسائيل  مكوروت رشكة مياه م.ض )"مكوروت"( هي رشكة حكومية يف ارسائيل تأسست منذ اكرث من 83 1.1
من استهالك املياه. ضمن عملها تقوم مكوروت ايضا يف تطوير مجال املياه، مبد  بأكرث من ٪80 من مياه الرشب وحوايل 70٪

انابيب ا قامة برك ومجمعات ماء منشآت معالجة املياه وغريها.
املياه  التخطيط  يف مجال   وفق احتياجاتها تستعني مكوروت من حني آلخر بخدمات مخططني ذوي معرفة، خربة وقدرة 
ليقدموا لها خدمات تخطيط وفق احتياجات مرافق املياه ومشاريع  التطوير يف مكوروت، وحسب فحوى خدمات التخطيط 

كاملبني يف اتفاقية االطار )كتعريفه يف مستندات املناقصة(.
1.2 توضيح  مسبق

مطلوب ملكوروت كاملذكور خدمات لتنفيذ مشاريع مختلفة يف الرشكة لذلك تنوي مكوروت نرش 4 مناقصة مختلفة:
أ.  مناقصة ملجمع خدمات تخطيط عام - هدفه اعداد تقارير احتامل لشبكات تزويد املياه التي تحدثها جهات هندسية،  بيئية 

ومنظمني ملصادقة مكوروت وسلطة املياه عليها.
ب.  مناقصة ملجمع مخططني قانونيني -  يتمركز يف اعداد  خرائط قانونية تفصيلية  مبستوى القطري واللوايئ )خرائط هيكلية 

قطرية، خرائط بنى تحتية وطنية، وخرائط بناء مدينة( ضمن تخطيط مسبق.
   مبا انه مطلوب يف مجمّعي املخططني املذكورْين معرفة مسبقة وعميقة ملرافق املياه االرسائيلية ومع املنظم االرسائييل، 

املناقصات اعاله )أ و - ب( تنرشان بالعربية وتتمركز برشكات ارسئيلية.
ج. مناقصة ملجمع تخطيط مفصل- رشكات تخطيط التي ُتشمل يف هذا املجمع تزود خدمات تخطيط مفصل ملنشآت معالجة 
خطوط، برك، مجمعات، منشآت كهرباء، منظومات انتاج طاقة، معالجة  وتزويد املياه املختلفة يف مكوروت: آبار، محطات، 
مياه وحامية كاثودية. يف حال طلب املخططون تشغيل مستشارين هندسيني لتنفيذ املهام، يتم تشغيل فقط مستشارين 

مسجلني يف مجمع املستشارين املذكور.
مجمع مفتوح لتسجيل مجمل املستشارين الهندسيني  د.  مناقصة ملجمع  مستشارين مهنيني لتلقي خدمات التخطيط املختلفة-
يف املجاالت املختلفة التي تضم من بني ذلك، مساحة، استشارة ارض،  جيولوجيا والهزات، البيئة، علم السمعيات،  االمان، 
سهولة الوصول وغريها. يف حال مخطط مسجل يف مجمع التخطيط، املفصل يطلب االستعانة مبستشار  هنديس معني  المتام 
تنفيذ عمل التخطيط املفصل من قبله حيث يطلبه املخطط لتشغيله ضمن عمله، عىل املخطط ان يسجل هذا املستشار يف 

مجمع املستشارين ضمن املناقصة  يف مجمع املستشارين املهنيني يف مكوروت. 
 نوضح، ضمن هذه املناقصة تركز مكوروت فقط يف مجمع لتخطيط مفصل . يحق ملقدم عرض ان يقدم عروضا لكل مناقصة 

مبا فيه عرض ذات املخططني يف اكرث من مناقصة واحدة.
املفصل، حسب  التخطيط  مجمع  عروض يف  مقدمي   7 حتى  مكوروت شمل  تنوي  املناقصة،  انه ضمن هذه  ايضا   نوضح 

الرشوط املبينة  يف مستندات املناقصة الكاملة.
 1.3  مكوروت تدعو بهذا مقدمي عروض من البالد والخارج، يستوفون كامل رشوط الحد االدىن )رشوط الحد االدىن ملقدم العرض 
ورشوط الحد االدىن  للمخطط( التي ُتبنّي يف مستندات الدعوة  لتقديم العروض لهذه املناقصة، لالشرتاك يف مناقصة القامة 
مجمع مخططني لتخطيط مفصل ملكوروت، تستخدمه مكوروت لطلبيات تخطيط مفصل مببالغ مختلفة )"االجراء"( والكل 

كاملبني يف رشوط املناقصة الكاملة التي نأيت بتلخيصها.
1.4   اال اذا ذكر يشء اخر يف هذا االعالن، لالصطالحات املبينة فيام ييل يكون املعنى الظاهر يف مستندات املناقصة الكاملة.

     املعلومات الواردة مبا فيه ) ليس فقط( رشوط الحد االدىن 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.
2. تسجيل واستالم مستندات املناقصة

ميكن  استالم  نسخة من مستندات هذه املنامقصة مجانا،  بواسطة نظام الكرتوين: "Sourcing Vision  )"النظام"(.
 للتسجيل واستالم رابط للنظام بالربيد االلكرتوين يجب التوجه اىل آڤي اسياغ يف العنوان: assayaga@mekorot.co.il عىل 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.

 نلفت انتباه مقدمي العروض اىل امكانية التسجيل لهذه املناقصة تبدأ من تاريخ 5 نيسان 2021.
حتى هذا اليوم ستغلق مكاتبنا، وال يكون اي رد او تسجيل لهذه املناقصة.

3. رشوط حد ادىن
 يحق االشرتاك  يف هذه املناقصة ملقدمي عروض حصلوا عىل مستندات املناقصة ولديهم املعرفة، القدرة، موارد برشية ماهرة 
ومعدات مالمئة لتنفيذ املهام املبينة يف مستندات املناقصة ويستوفون جميع رشوط الحد االدىن )ملقدم العرض وللمخطط( التي 

تأيت بتلخيصها الحقا )ومفصلة يف  مستندات املناقصة الكاملة باللغة االنجليزية فقط(.
مثبت بعرض املستندات املالمئة وفق التفصيل الظاهر يف مستندات املناقصة الكاملة.

3.1  رشوط الحد االدىن ملقدمي العروض لالشرتاك يف االجراء
3.1.1  مقدم عرض حيث صحيح يف املوعد االخري لتقديم العروض هو رشكة مسجلة حسب القانون يف بلد اتحاده.

3.1.2   يف حال مقدم العرض هو رشكة مسجل حسب القانون يف ارسائيل صحيح للموعد االخري لتقديم العروض، يستويف 
مقدم العرض طلبات قانون صفقات هيئات عامة كالتايل: مقدم العرض هو مشغل مرخص يقوم بادارة مالية ودفع 

الرضائب وفق القانون.
3.1.3 مقدم العرض هو مكتب تخطيط هنديس يعمل 5 سنوات متتالية عىل االقل صحيح للموعد االخري لتقديم العروض.

االقل 20 مهندًسا حيث كل مهندس مهم يستويف  )بشكل مبارش وليس مبصدر خارجي( عىل  العرض  3.1.4  يشغل مقدم 
الرشطنْي املرتاكمني:

أ.  ذو لقب B.SC يف هندسة آالت و/او هندسة مدنية و/او هندسة ماء و/او  هندسة صحة و/او هندسة بيئة و/او 
هندسة اجراءات و/او  هندسة زراعة حيث موعد حصوله عىل اللقب حتى يوم 31.12.15.

ب.  ذو سجل  سار يف سجل املهندسني اذا وجد سجل كهذا يف الدولة ذات الصلة حيث تّم التسجيل يف موعد اقصاه 
.31.12.2015

3.1.5   ملقدم العرض معدل دورة مالية سنوية ال تقل عن 30 مليون ش.ج يف التقارير املالية املراقبة لسنوات 2017، 2018 
و - 2019.

معدل دورة مالية، ُيحتسب كالتايل:
معدل دورة مالية = }2017{* 1/3 )2018(* 1/3 + }2019{* 1/3 

او
 ملقدم العرض  معدل دورة مالية سنوية ال تقل عن 30 مليون ش.ج يف التقارير املالية املراقبة لسنوات 2018، 2019 

و - 2020.
معدل دورة مالية ُيحسب كالتايل:

معدل دورة مالية - }2018{* 1/3 + }2019{* 1/3 + )2020(* 1/3.
 نوضح معطيات يف  التقارير املالية  ليست بالشيكل  تبدل بالشيكل حسب  توجهات ملحق 3 يف مستندات املناقصة 

الكاملة.
3.1.6  يف التقرير السنوي املراقب االخري. ملقدم العرض ال توجد مالحظة مصلحة حّية، او اعالن ذي معنى شبيه.

3.2  رشوط حد ادىن للمخطط
انفراد. يجب ان يستويف كل مخطط بجميع رشوط الحد االدىن     رشوط الحد االدىن للمخطط يتم فحصها لكل مخطط عىل 

للمخطط كالتايل:
3.2.1  املخطط هو احد التالية:

3.2.1.1  شخص صاحب اسهم او رشيك يف مقدم العرض، او
3.2.1.2  شخص يعمل كمستشار خارجي ملقدم العرض )مقاول فرعي(، او

3.2.1.3  شخص يعمل كأجري يف مقدم العرض )عالقات عامل - مشغل(.
العرض فيها والظاهرة يف ملحق 2 يف مستندات  للمخطط يف فئة سجله مقدم  الحد االدىن  3.2.2    املخطط يستويف رشوط 

املناقصة الكاملة.
 نوضح، يجب ان يعرض مقدم العرض مخططني يستوفون رشوط الحد االدىن  لكل فئة يف املناقصة املذكورة يف ملحق 2،  حيث 

ميكن عرض ذات املخطط الكرث من فئة واحدة.
4. طلبات للتوضيح 

  املوعد االخري الرسال طلبات التوضيح لهذا ا الجراء حتى يوم 31 ايار 2021  حتى الساعة 12:00 ظهرًا حسب توقيت ارسائيل 
)فيام ييل:"املوعد االخري لتقديم طلبات التوضيح"(.

5. تقديم العرض
  املوعد االخري لتقديم العرض حتى يوم 30 حزيران 2021  الساعة 12:00 ظهرًا حسب توقيت ارسائيل )فيام ييل:"املوعد االخري 

لتقديم العروض"(.
لجنة املناقصات املركزية

www.mekorot.co.il نرش االعالن يف موقع االنرتنت ملكوروت
زاوية "مناقصات"

نوضح ان نص االعالن باالنجليزية هو املعتمد.
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