
مكوروت رشكة مياه م.ض
لجنة املناقصات املركزية

اقامة جرس للمشاة بعبور نهر الكسندر جنويب شارع 5720 
)خط مقابل ملرج حيفر رئييس( 

مناقصة رقم 2021 – 71/ف
مكوروت رشكة مياه م.ض )الحقا: "مكوروت"( تدعو بهذا مقدمي عروض لالشرتاك يف مناقصة القامة جرس مشاة بطول 24 م تقريبا 
بعبور نهر الكسندر جنويب شارع 5720 وكل ذلك مبوجب مستندات االجراء.يشمل العمل بني ما يشمله، اعداد طريق وصل للموقع، 
انتاج، تزويد وتركيب بناء الجرس،يشمل منحدر ودرج، أعامل حل وتركيب أنبوب وأنظمة أنبوب، اخالء نفايات ملوقع موراشاه، 

ترميم مشهدي العادة املسطح لسابقه وما شابه، وكل ذلك مفصل يف مستندات املناقصة )فيام ييل: "العمل"(. 
حتى اآلن معروف ملقدمي العروض انه عند نرش هذه املناقصة مل تستكمل بعد االجراءات لقبول كل املصادقات املطلوبة بهدف 
تنفيذ العمل مبا فيها مصادقات منظمني، وان بداية التنفيذ و/او التنفيذ نفسه ميكن ان يتأخر حتى الحصول عىل كافة املصادقات 

املطلوبة بهدف التنفيذ، دون ان يشكل ذلك ادعاء و/او طلبا ملقدم العرض الفائز تجاه موكوروت.
 كذلك، معروف ملقدمي العروض ان تأخري و/او عدم الحصول عىل كافة املصادقات املطلوبة ميكن أن يؤدي اىل الغاء هذه املناقصة، 

دون ان يشكل ذلك ادعاء و/او طلبا تجداه مكوروت.
مدعوون لتقديم عروض فقط مقدمي عروض يلبون كل رشوط الحد االدىن املفصلة يف هذا املستند. مقدم عرض ال يلبي رشطا 

واحدا او اكرث، عرضه ال يبحث.
استالم مستندات املناقصة

تقديم عروض لهذه العملية غري مرشوطة مبقابل.
عىل املقاول تعبئة استامرة تسجيل يف صفحة املناقصة يف موقع مكوروت. تسلم مستندات االجراء ملقدمي العروض املسجلني 

يف جولة املقاولني.
يف حال وألي سبب كان، مل يستلم مقدم عرض مستندات االجراء خالل جولة املقاولني، يجب الوصول لوحدة املناقصات يف مكوروت 
تل ابيب، طابق 1، ايام االحد – الخميس يف الساعات 08:00-15:30، قبل املوعد األخري  القامئة يف بناية مكوروت، شارع لينكولن 9

لتقديم العروض كام فصل يف بند 7 فيام ييل.
بحضور استالم املستندات يطلب من املستلم تسليم تفاصيل العنرص الذي من أجله أخذت املستندات )مبا فيه أرقام هواتف وبريد 
الكرتونيالرسالية اعالنات وتوضيحات( كذلك يستلم نسخة من مستندات هذا االجراء )عىل ظهر مركب USB( لتقديم عرضه.يجب 

تنسيق الوصول مسبقا عىل هاتف 3521643-073 او 052-8515656. 
جولة مقاولني

جولة املقاولني، واملشاركة فيها الزاميا وتشكل رشط حد ادىن لتقديم العروض، تقام بتاريخ 23.11.2021 الساعة 8:00 صباحا. 
مكان اللقاء للجولة يف محطة الوقود باز كفار فيتكني )يجب التسجيل يف Waze "محطة وقود باز كفار فيتكني"(.

تفاصيل حول الوصول للمكان ميكن الحصول عليها من مدير املرشوع، السيدة رونيت الكلعي عىل هاتف 050-6312664. 
يجب الوصول للجولة بأحذية أمان.

يوضح بانه يسمح ملمثل واحد متثيل اكرث من مقدم عرض محتمل واحد يف الجولة، برشط تقديم عرض من قبل مقدم عرض واحد 
فقط من بني الهيئات التي متثل بواسطة املندوب يف الجولة. 

رشوط الحد األدىن
يحق االشرتاك يف هذا االجراء متقدمون تسجلوا وحصلوا مكوروت مستندات املناقصة وبيدهم املعرفة، القدرة، قوى برشية ماهرة 
ومفصلة فيام ييل، كام مثبت بواسطة  ومعدات مالمئة لتنفيذ املهام املفصلة يف مستندات املناقصة، التي تلبي كل رشوط الحد االدىن

عرض املستندات املالمئة مبوجب التفصيل يف هذا البند.
عىل املتقدم ان يشارك يف جولة املقاولني يف املكان، املوعد والرشوط املحددة يف البند 3 اعاله. الثبات استيفاء رشط الحد األدىن   .1

هذا يجب ارفاق للعرض بروتوكول جولة املقاولني موقع من قبل مقدم العرض.
عىل املتقدم ان يكون مشغل مرخص يقيم واجب ادارة مالية ودفع رضائب قانونيا.  .2

بتصنيف مايل يالئم قيمة عرضه. الثبات استيفاء  و/او يف فرع 150 و/او بفرع 320 3.  املتقدم بنفسه مقاول مسجل فرع 300
رشط الحد األدىن هذا يجب ارفاق للعرض مصادقة مناسبة وسارية يف موعد تقديم العرض.

4.  املتقدم او املقاول الثانوي من قبله، صاحب تجربة خالل خمس )5( سنوات االخرية، تنتهي يف املوعد االخري لتقديم العروض 
لهذه املناقصة، النتاج وتركيب عىل االقل اثنني )2( جسور بناء فوالذ للمشاة و/أو دراجات هوائية و/او سيارات )ال يشمل 

ناقيل مياه، معابر زراعية ومعابر للحيوانات(، بفتحة استاتية من 10 م طول عىل األقل )ال يشمل درجات ومنحدرات(.  
5.  تقديم كفالة مناقصة بقيمة 20,000 ش.ج كام طلب يف بند 6 فيام ييل. يشار اىل انه ميكن تقديم كفالة مناقصة ديجاتيلية، 

انظروا بند 6 و7.5- )ز( فيام ييل.   
تقديم عروض

ابيب. ميكن تقديم  الطابق 1، تل  لينكولن 9،  املناقصات يف مكوروت، يف شارع  العروض مبغلف مغلق للصندوق بوحدة  تقدم 
العروض يف ايام األحد- الخميس ال يتجاوز يوم 26.12.2021 الساعة 12:00 ظهرا.

النتباه املتقدمني:
-  من أجل الدخول لبناية مكوروت يف شارع لينكولن 9، تل ابيب يجب اجتياز "مراقبة دخول".

-  نتيجة العمل بالقطار الخفيف يف تل ابيب ميكن ان تحصل صعوبات يف الوصول ملنطقة بناية مكوروت.
ملواقع مكوروت يف كل البالد )شامل مواقع التطوير( ملقاولني، مزودين، مقدمي خدمات، ناقلني ومرسلني  -   ال يسمح بالدخول

)شامل بهدف تقديم عروض لصناديق املناقصات او تزويد معدات(، مل يعرضوا شارة خرضاء محتلنة سارية.
االثنني  أيام  اسبوعيا  الدخول ملوقع مكوروت فحيص كورونا  ينفذوا من أجل  ان  الكورونا عليهم  -   أطراف غري متطعمني ضد 

والخميس ويعرضوا نتائج الفحوصات ملدير العمل يف موقع العمل/ مدير الحيز بهدف الحصول عىل ترصيح دخول للموقع. 
عىل مقدم العرض التحضري كام يجب وأخذ ذلك بالحسبان من أجل استيفاء موعد التقديم املذكور أعاله.

رشوط عامة
مكوروت ال تلتزم بالتعاقد مع اي متقدم، وال تلتزم بقبول العرض األرخص أو اي عرض كان، ويحق لها اجراء مفاوضات مع املتقدمني 

و/او اقامة عملية Best & Final، واحد او اكرث و/او الغاء املناقصة حسب املذكور يف مستندات املناقصة و/او حسب حاجاتها.
مكوروت تحتفظ بحقها الختيار فائز وراء فائز.

مكوروت تحتفظ بحقها لدعوة فقط قسم من املركبات املوصوفة يف املناقصة، لقبول اقسام من العرض، او تحقيقه مبراحل، ويضاف، 
تحتفظ بحقها، ووفق اعتباراتها املطلقة الغاء هذه املناقصة و/او الخروج بعملية جديدة و/او حتلنة هذه املناقصة او مواعيده يف 
اي وقت، دون حاجة لتقديم رشح للمتقدمني او للغاتهم/ لتعويضهم. اعالن عن االلغاء/ الحتلنة يرسل لكل من استلم مستندات 

املناقصة كام وصف اعاله.
ايضاحات

yshraifel@Mekorot.co.il  :لالستفسار، ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات، كتابيا فقط، للسيد يان رشيفل، يف الربيد االلكرتوين
ظهرا. يجب التأكد من استالم الربيد االلكرتوين عىل هاتف 073-3521643  الساعة 12:00 عىل ان ال يتجاوز يوم 07.12.2021

او  052-8515656 .
تسلم اجابات لالسئلة كتابيا لكل املتقدمني املحتملني لهذه العملية، وتشكل جزءا ال ينفصل من هذا املستند. منعا لاللتباس يوضح 

بهذا انه فقط اجابات تسلم كتابيا تلزم مكوروت، ويجب عدم االستناد عىل جواب اعطي شفاهة فقط.
لجنة املناقصات املركزية

االعالن نرش يف موقع االنرتنت ملكوروت  قسم مناقصات
http://www.mekorot.co.il

االعالن نرش يف الصحافة باللغة العربية وكذلك باللغة العربية
للتوضيح انه باي حالة فان النص املعتمد هو النص املنشور باللغة العربية
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