
مكوروت رشكة مياه م.ض
لجنة املناقصات املركزية

مناقصة لخدمة ُمدارة إلدارة مخاطر سايرب
يف سلسة تزويد بواسطة برنامج هادف

مناقصة رقم 2021-67 /ش
إعالن عن تغيري رشوط الحد األدىن وتأجيل موعد التقديم

إستمراراً للنرش السابق حول هذا املوضوع تعلن مكوروت رشكة املياه م.ض 
بهذا عن حتلنة رشوط الحد األدىن للمناقصة املعنية. عىل ضوء الحتلنات 

التي متت، تعلن مكوروت بهذا التايل:
اآلن  ومن  العرض  مقدم  خربة  تناقش  التي  األدىن  الحد  رشوط  تغيري  تم 

فصاعداً سيتم كتابتها عىل النحو التايل:
تنتهي  التي  السنوات األخرية  العرض خالل 3  العرض - زود مقدم  خربة مقدم 
يف املوعد األخري لتقديم العروض لهذه املناقصة، خدمة ُمدارة ألمن املعلومات 
بسلسلة تزويد بواسطة برنامج هادف لـ- 3 زبائن عىل األقل حيث انه لكل واحد 
منهم يتم مراقبة 30 مزوداً مختلفاً عند تقديم الخدمة لكل واحد من الزبائن 
العرض بنفسه أو بواسطة مقاول  ايضاً، نفذ مقدم  عىل األقل 6 أشهر متتالية. 
فرعي من قبله، عىل األقل لكل واحد من الثالث زبائن املذكورين أعاله، تنفيذ 

مسح أمن املعلومات )خارجية املوجهة نحو اإلنرتنت( عىل سلسلة املزودين.
نوضح، أن مقدمي العروض الذين تسجلوا بالفعل وحصلوا عىل مستندات 

اإلجراء ال يحتاجون لتعبئة منوذج التسجيل مرة أخرى.
للحصول عىل مستندات املناقصة يجب عىل مقدمي العروض التسجيل يف 

.”Sourcing Vision“ موقع مكوروت ويف نظام املناقصات عرب اإلنرتنت
يف البداية يجب الدخول إلعالن النرش موضوع هذا اإلجراء يف موقع اإلنرتنت 

التابع ملكوروت والضغط عىل “تفاصيل إضافية” وتعبئة منوذج التسجيل.
قرب التسجيل يف موقع مكوروت او بعده عدة ساعات سريسل من نظام املناقصات 
والرمز  املستخدم  اسم  يشمل  الكرتونياً  بريداً   ”Sourcing Vision“ اإلنرتنت  عرب 
ورابط للوصول للنظام، استالم مستندات، إعالنات وتوضيحات ، فيام إدا وجدت، 
وتقديم عرض بواسطة النظام . يجب مصادقة الربيد األلكرتوين بواسطة الضغط عىل 

النص “إنقر لتأكيد استالم الربيد األلكرتوين” املبني يف بداية بالغ الربيد األلكرتوين.
املواعيد املحتلنة يف هذا اإلجراء هي:

 ”Sourcing Vision“ يتم تقديم العروض بواسطة نظام عرب اإلنرتنت التابع ملكوروت
فقط حتى موعد أقصاه يوم 23.01.2022 الساعة 12:00 ظهراً.

مستندات  يف  مفصل  هو  ما  )مبوجب  والتوضيحات  لألسئلة  لإلستفسار، 
نظام  بواسطة  آڤي  اڤيطال  للسيد  فقط،  خطياً  التوجه،  ميكن  اإلجــراء( 
املناقصات عرب االنرتنت التابع ملكوروت فقط وذلك لغاية يوم 12.01.2022 
الساعة 12:00 ظهراً. يجب التأكد من استالم الربيد األلكرتوين بهاتف -073

3521735/707 و/أو يف الواتس اب فقط بالخليوي رقم 050-7283130.
لهذا  املمكنني  العروض  مقدمي  لجميع  خطياً  تسلم  األسئلة  عىل  إجابات 
اإلجراء وتشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا املستند. منعاً لإللتباس نوضح بهذا أن 
إجابات تسلم خطياً فقط تلزم مكوروت، وال يعتمد عىل إجابة أعطيت شفوياً.

لجنة املناقصات املركزية
اإلعالن نرش يف موقع اإلنرتنت التابع ملكوروت قسم مناقصات

 http://www.mekorot.co.il
نرش اإلعالن يف الصحف العربية وأيضاً يف الصحف العربية .

نوضح أنه يف جميع الحاالت النص املعتمد هو النص املنشور بالعربية
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