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ابتداء من مساء عيد الفصح، يوم الجمعة املوافق 15/04/22 
وحتى تاريخ 23/04/22، ستكون مكاتبنا مغلقة أمام استقبال الجمهور.

يف مساء الفصح األول يوم الجمعة املوافق 15/04/22 ،
ستعمل خدمة 103 كاملعتاد حتى الساعة 13:00. 

بعد هذه الساعة وخالل العيد األول ستقدم خدمة 103 
رداً مبوضوع أعطال بتزويد الكهرباء فقط. 

يف مساء العيد الثاين يوم الخميس املوافق 21/04/22، 
ستعمل خدمة 103 كاملعتاد حتى الساعة 13:00. 

بعد هذه الساعة وخالل العيد الثاين ستقدم خدمة 103 رداً مبوضوع أعطال
 بتزويد الكهرباء فقط. 

يف عطلة عيد الفصح ستعمل خدمة 103 كاملعتاد. يوىص باالستعانة مبوقع رشكة الكهرباء عىل االنرتنت: 
www.iec.co.il  وبتطبيق رشكة الكهرباء.  

شركة الكهرباء والعاملين فيها يتمنون لكل بيت إسرائيل 
صحة جيدة وعيد فصح سعيد ومبارك 

شعبة املوارد البرشية واإلدارة
املشرتيات واللوجيستيكا

مناقصة علنية ر- 17/2022 لتزويد صامم مزدوج إكس
بقطر "48 ، "56 و- "64 ملحطة رشجا وألوف سديه

2 صاممات  لتزويد  تلقي عروض  بهذا  تطلب  ييل:"مكوروت"(  )فيام  م.ض  املياه  مكوروت رشكة 
فراشة مزدوج استثنايئ بقطر "48 ضغط PN16 يشمل ُمشغل كهربايئ، دبابيس إقفال ومستلزمات 
و- 6 صاممات فراشة مزدوج إكس "PN16 56 يشمل ُمشغل كهربايئ، دبابيس إقفال ومستلزمات 
و- 2 صاممات فراشة مزدوج إكس "PN16 64 يشمل ُمشغل كهربايئ، دبابيس إقفال ومستلزمات 
)فيام ييل:"الصاممات"( ملحطة رشجا وألوف سديه )فيام ييل:"موقع مكوروت"(، يشمل تخطيط، 
إنتاج، فحص، اختبار، تغليف، تزويد، نقل، تفريغ ومراقبة عىل نقل، تركيب وتشغيل  الصاممات يف 

موقع مكوروت املالئم وذو الصلة  )فيام ييل:" تزويد الصاممات"( .
يحق تقديم العروض ملقدمي العروض الذين حصلوا عىل مستندات اإلجراء ويستوفون كافة رشوط 
يف  املفصل  مبوجب  املالمئة  املستندات  تقديم  بواسطة  وكٌمثبت   ، ييل  فيام  املفصلة  األدىن  الحد 

هذا البند. 
1. رشوط الحد األدىن

  1.1  يجب عىل مقدم العرض أن يكون ُمصّنع إرسائييل أو مزود إرسائييل ميثل ُمصّنع إرسائييل 
أو مزود إرسائييل ميثل ُمصّنع أجنبي. يف حالة مل يكن فيها مقدم العرض هو امُلصّنع نفسه، 
يجب إرفاق ترصيح امُلصّنع بأنه يحق ملقدم العرض تسويق صاممات فراشة امُلصّنع مبا يف 

ذلك التزام من امُلصّنع لدعم جاري ومنتظم للخدمات وللصيانة.  
مزدوج  فراشة  صاممات   5 األقل  عىل  بإنتاج  تجربة  صاحب  يكون  أن  امُلصّنع  عىل    1.2  يجب 
يف  املفصل  مبوجب  إغالق  دبابيس  ذات   3 بينها  من  صلب  لّي/  إغالق  استثنايئ  ثاليث  أو 
  PN-16  املواصفات التقنية املرفقة لهذه املناقصة، وبقطر 1200 ملم وأعىل بتدريج ضغط
العروض  لتقديم  األخري  املوعد  نهايتها يف  األخرية  الـ10-  السنوات  تركيبها خالل  تم  وأعىل 
زبائن طرف  قامئة  إرفاق  األدىن هذا يجب  الحد  استيفاء رشط  املناقصة.  إلثبات  يف هذه 
تزويدها خالل  تم  التي  الصاممات  تفصيل  تشمل  الصاممات،  وتشغيل  تركيب  لديهم  تم 
السنوات الـ- 10 األخرية ، وكذلك املسؤولي عن التواصل، وظائفهم، أرقام الهواتف وعنوان 
الربيد االلكرتوين . القامئة املذكورة أعاله تتطرق للصاممات املقرتحة من قبل مقدم العرض 
يف هذه املناقصة )من نفس املوديل ومن إنتاج نفس امُلصّنع بقطر 1200 ملم وأعىل يشمل 

دبابيس إغالق(. 
  1.3  يجب عىل ُمصّنع الصاممات أن يكون صاحب تأهيل ملعايريISO 9001   إلثبات استيفاء هذا 

الرشط يجب إرفاق ترصيح ساري املفعول. 
ودفع  حسابات  إدارة  واجب  يستويف  مرخص  مشتغل  يكون  أن  العرض  مقدم  عىل    1.4  يجب 
مستحقات الرضائب مبوجب القانون، إلثبات استيفاء هذا الرشط يجب عىل مقدم العرض أن 
يرفق تصاريح مالمئة وسارية املفعول مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية، للعام- 1976 
قانون صفقات  إدارة حسابات وسجالت مبوجب  كام ييل: شهادة مشتغل مرخص، ترصيح 
الهيئات العمومية، ترصيح من أجل خصم الرضيبة، وكذلك ترصيح مبوجب قانون صفقات 

الهيئات العمومية موقع مبوجب القانون بالنص املرفق لهذه املناقصة كملحق 1.  
املناقصة مجاناً  املناقصة: تقدم نسخة من مستندات هذه  2.  التسجيل والحصول عىل مستندات 
عرب  للمنظومة  الرابط  وتلقي  للتسجيل   .  "Sourcing Vision  " املحوسبة  املنظومة  بواسطة 

الربيد االلكرتوين يجب التوجه للسيدة كرين دودايئ جوالن عرب الربيد االلكرتوين عىل العنوان:
االسم  الطلب،  مقدمة  الرشكة  اسم  التالية:  التفاصيل  تسجيل  مع    kgolan@mekorot.co.il     
الشخيص واسم العائلة للمسؤول عن التواصل، العنوان، املنطقة الربيدية، رقم الهاتف، رقم الهاتف 
املحمول، عنوان الربيد االلكرتوين للرشكة ورقم الرشكة/ مشتغل مرخص. عند التسجيل يرسل إعالن 
بالربيد االلكرتوين يشمل اسم املستخدم وكلمة مرور ورابط من أجل الدخول للمنظومة مبا يف ذلك 
من أجل تلقي نسخة من مستندات املناقصة كاملذكور ومن أجل تقديم العرض بواسطة املنظومة. 
يجب املصادقة عىل تلقي مستندات املناقصة بواسطة الضغط عىل كلمة " اضغط للمصادقة عىل 
يف  املعرف  االلكرتوين  للربيد  االلكرتوين.  الربيد  إعالن  أسفل  يف  املسجلة  االلكرتوين"  الربيد  تلقي 

املنظومة، ترسل إعالنات توضيحية يف حالة وجدت. 
  كذلك، يف حالة كان األمر ممكناً مع االنتباه لوائح ساعة الطوارئ السارية حالياً والتقييدات املؤقتة 
لحرية الحركة ، ميكن االطالع عىل مستندات املناقصة يف وحدة املشرتيات واللوجيستيكا يف رشكة 
مكوروت املوجودة يف مبنى مكوروت، شارع لنكولن 9 تل أبيب، الطابق الثاين )املمر C( ، يف 
األيام األحد- الخميس ، بالساعات -09:00 15:00 ،  تسليم نسخة من مستندات املناقصة هو 

بالخضوع لتسليم التفاصيل كاملذكور أعاله من أجل التسجيل للمنظومة. 
3.  املوعد األخري لتقديم العروض بتاريخ 27/4/2022 الساعة 12:00 ظهراً.  

  ال يجوز تقديم العروض بأي طريقة أخرى. العروض املقدمة بعد املوعد املحدد لن تقبل. 
 "sourcing Vision" منظومة  املحوسب يف  املناقصات  بواسطة صندوق  فقط  العرض  تقديم   يجب 

حتى املوعد األخري املسجل أعاله. يوضح بهذا أنه يجب تعبئة عرض السعر أيضاً يف منظومة
 "sourcing Vision"  وأيضاً يف استامرة العرض املايل.  

ال تلتزم مكوروت رشكة املياه م.ض بقبول العرض األدىن أو أي عرض آخر أياً كان، وتحتفظ لنفسها 
بالحق بقبول فقط قسم من العرض، أو توزيع الدعوة بي عدد من مقدمي العروض املختلفي يف 
املناقصة. كذلك تحتفظ رشكة مكوروت لنفسها بالحق بإدارة مفاوضات مع مقدمي العروض أو 

قسم منهم، مبوجب تعليامت كل قانون. 
ترسي عىل هذا اإلجراء أنظمة واجب املناقصات )تفضيل إنتاج البالد(، للعام- 1995.  كرشط لتلقي 
األفضلية، يجب إرفاق ترصيح مدقق حسابات للعرض حول نسبة املركب اإلرسائييل يف سعر العرض. 

ُينرش اإلعالن يف موقع رشكة مكوروت عىل االنرتنت يف قسم مناقصات
http://www.mekorot.co.il/

مكوروت رشكة مياه م.ض
)RFI( طلب لتلقي معلومات

)private cellular as a service(  سيلوالر شخيص كخدمة
1. خلفية: 

    مكوروت رشكة مياه م.ض )فيام ييل:"مكوروت"( معنية بتلقي معلومات بخصوص أساليب تكنولوجية قامئة لقبول خدمات مفعل افرتايض شخيص لصالح مكوروت )فيام ييل:" النظام"(  يشمل يف أساسه 
 نورة سيلوالريت، بطاقه هادفه، سيطرة ومراقبة عىل املفاتيح، التوجيهات، إدارة مركبات الطرف )IMSI,IMEI(  يشمل صيانة، موقع دعم ومركز خدمة. 

   طلب RFI موجه لرشكات لها وسائل تكنولوجية لتقديم خدمات سيلوالر بتغطية قطرية عىل األقل بي اثنتي مشغل سيلوالري مختلفة وبتغطية تكنولوجيا، 2G-5G و - NB-IOT، مبا فيها نظام مراقبة 
سيطرة وفحص للمستخدم ومركز دعم مبستوى حضور عايل. 

  الطلب يصف الحاجة التكنولوجية، ويعرّف املعلومات املطلوبة من املجيبي.
  ال ينظر لهذا الطلب عىل أنه مناقصة و/أو إجراء اختيار مزود. كذلك ال ميكن النظر بهذا التوجه عىل أنه التزام من مكوروت لتنفيذ عملية استمرار لهذا اإلجراء، يشمل تعاقد مستقبيل.

  هدف هذا التوجه الحصول عىل معلومات بهدف التعلم، املقارنة وتقييم الحلول املمكنة الستالم خدمات مفعل سيلوالري افرتايض شخيص لصالح رشكة ميكوروت .
  مكوروت معنية بالحصول عىل معلومات حول اإلمكانيات املتوفرة يف السوق لتقديم خدمات سيلوالر تشمل نواة سيلوالرية شخصية وتزويد بطاقات SIM مبوجب الطلب يف التوجه.

  يوضح ويؤكد بالتفصيل انه: 
   هذا التوجه هو توجه مسبق للحصول عىل معلومات فقط وال يشكل التزام ملكوروت بتنظيم إجراء تنافيس أو مناقصايت مع أي إنسان او هيئة كانت، مبا فيهم من يستوفون هذا الطلب أو منع مكوروت 

من عمل او قبول كل قرار تراه صحيحاً أو مبوجب صالحياتها وفق اي قانون.
   مكوروت معنية بقبول معلومات فقط، ملساعدتها  باتخاذ قرارات وفحص اإلمكانيات املتوفرة أمامها. ال يشكل هذا التوجه أي طلب كان لقبول عروض لتنفيذ أي نوع من املرشوع ،  أو إلتزام للتعاقد مع 

أي من بي املستجيبي لهذا التوجه. مكوروت معنية بقبول معلومات فقط، التي تستخدم إلتخاذ قرارات وفحص اإلمكانيات املتوفرة أمامها.
   هذا التوجه يشكل مرحلة من جمع معلومات عامة وهو ليس كمناقصة علنية أو إجراء ملزم آخر، وال يشكل أي إلتزام ملواصلة و/أو العمل بإجراء أي رشاء لتكنولوجيا أي كانت و/أو أي تعاقد كان أو 

ملنع مكوروت من إتخاذ أي إجراء، صفقة أو عملية، كام تراها مناسبة، بالنسبة ألي أمر وشأن متعلق بهذا الطلب.
   يحق ملكوروت يف أي مرحلة إتخاذ أي قرار بالنسبة ملواضيع حول هذا التوجه وبضمنها تقرير أو حتى إيقاف البحث بهذه األمور، مبا فيها قرار بإلغاء التوجه.

   مجرد تقديم رد لهذا التوجه ال يشكل رشط حد أدىن لإلشرتاك يف املناقصة تنظم يف أعقابه، إذ يف حال وتم عقده، ال يتيح أفضلية للمشرتك يف املناقصة كام ُذكر ، وال يلزم مكوروت بإرشاك املجيب بأي 
مناقصة، إجراء أو تعاقد أي كان يف أعقاب هذا التوجه.

  يوضح، يف بداية هذه األقوال، أنه ال ميكن النظر لهذا الطلب كمناقصة و/أو إجراء إلختيار مزود/عامل للمشاركة. كذلك ال ميكن النظر لهذا التوجه عىل انه التزام ملكوروت لتنفيذ عمل تواصل لهذا اإلجراء 
يشمل تعاقد مستقبيل. 

2. مستندات النرش: 
االعالن الكامل موجود يف موقع االنرتنت لرشكة مكوروت.  

3.  املعلومات املطلوبة من اصحاب الردود
   مكوروت معنية باستالم معلومات من اصحاب الردود عىل النحو التايل: 

تفاصيل بالنسبة لصاحب الرد لهذا الطلب  للحصول عىل معلومات - نوع اإلتحا، مدة العمل، رشكات مسيطرة.    
تجربة يف البالد والعامل، حجم العمل وما شابه.    

وصف التكنولوجيا، مبا فيه :    
   عرض الرشكة والرشيك التكنولوجي يف حال وجوده.

   وصف الحل وأسلوب التفعيل.

   وصف وتفاصيل ألجهزة طرف.
    وحدانية الحل.

   وصف قدرات حراسة معلومات للحل املقرتح.
    وصف قدرات نظام املراقبة للمستخدم.

    وصف نظام الدعم ومركز الخدمة.
    ذكر اتفاقات متوفرة مع مشغالت سيلوالرية يف البالد.

    ذكر التكنولوجيا الداعمة مبا فيها الجيل الخامس إذا وجد.
    مصادقات من أطراف وطنية أو دولية.

صاحب الرد يعرض قدرات للتنفيذ وأفضليات إضافية، مبا فيها: 
أ. معرفة وتجربة بإقامة، تفعيل وصيانة النظام.

ب. دعم تقني متوفر بالتنكولوجيا )يف البالد/يف الخارج(.
صاحب الرد يصف بالكلامت والصور القوى البرشية، األدوات وسائر الوسائل للنظام.

صاحب الرد يعرض مالكات دولية للنظام إذا وجدت.
صاحب الرد يعرض رخص، مصادقات، ترخيصات، صالحيات واتفاقيات مطلوبة بهدف تفعيل النظام.

ترخيص وزارة اإلتصال.
مقياس تكلفة تشمل كل مركبات الحل.

كل معلومة إضافية ميكن ان تشهد عىل قدرات صاحب الرد وإمكانياته للتنفيذ.
معلومات إدارية:

املعلومات تعطى من قبل كل املعنيي عىل أساس تطوعي وفهم أن هذا الطلب هو لهدف جمع معلومات فقط.
ال ينظر لهذا الطلب عىل أنه مناقصة و/أو إجراء الختيار مزود أو عنرص لإلشرتاك. يوضح، ويؤكد ان هذا التوجه هو توجه مسبق للحصول عىل معلومات فقط وال يشكل أي إلزام ملكوروت لتنظيم اجراء 
تنافيس أ و مناقصايت مع أي إنسان او هيئة كانت، مبا فيهم من يلبي هذا الطلب أو ان مينع من مكوروت من العمل أو إتخاذ أي قرار تراه مناسباً أو وفق صالحياتها وفق أي قانون. هدف هذا اإلجراء مساعدة 

مكوروت يف إتخاذ قرار وفحص اإلمكانيات املتوفرة أمامها.
هذا التوجه يشكل مرحلة من جمع معلومات عامة وهو ليس كمناقصة علنية أو إجراء ملزم آخر، وال يشكل أي إلتزام ملواصلة و/أو العمل بإجراء أي رشاء لتكنولوجيا أي كانت و/أو أي تعاقد كان أو ملنع 
مكوروت من إتخاذ أي إجراء، صفقة أو عملية، كام تراها مناسبة، بالنسبة ألي أمر وشأن متعلق بهذا الطلب. ال يشكل هذا التوجه أي طلب للحصول عىل عروض أو إلتزام للتعاقد مع أي من بي أصحاب 

الردود و/أو أي إلتزام من قبل مكوروت.
يحق ملكوروت  يف أي مرحلة، إتخاذ أي قرار بالنسبة لهذا التوجه مبا فيه  التقرير بإيقاف اإلجراء و/أو مكوثه أو إلغاءه.

مجرد تقديم رد لهذا التوجه ال يشكل رشط حد أدىن لإلشرتاك يف املناقصة تنظم يف أعقابه، إذ يف حال وتم عقده، ال يتيح أفضلية للمشرتك يف املناقصة كام ُذكر ، وال يلزم مكوروت بإرشاك املجيب بأي مناقصة، 
إجراء أو تعاقد أي كان يف أعقاب هذا التوجه. 

املعلومات تعطى من قبل كل املعنيي عىل أساس تطوعي ومع الفهم ان هذا الطلب هو بهدف جمع معلومات فقط. 
يوضح ويؤكد أن هذا التوجه ليست مبثابة دعوى لتقديم عروض وليست جزءاً من إجراءات مناقصة، إمنا تهدف للحصول عىل معلومات فقط ويف أعقابه تفحص الرشكة استمرار أعاملها.

كل النفقات املرتبطة مع تقديم الرد للطلب تكون عىل حساب املشرتكي فقط. ال يحق للمشرتكي  يف أي حال، اسرتجاع و/أو تعويض/ تعويض بالنفقات و/أو أرضار حصلت لهم يف الرد و/أو إعداد الرد وتقدميه.
تحتفظ مكوروت لنفسها بالحق بإدخال إصالحات و/أو تغيريات يف هذا الطلب، مبا فيه تاريخ التقديم وكذلك يحق لها إلغاؤه ، دون اإلنتقاص من الوارد يف هذا املستند، تحتفظ مكوروت بحقها بالتوجه بسؤال 

توضيح أو التوجه باستالم أي معلومات و/أو أي معطى ألصحاب الرد لهذا التوجه، كلهم او جزء منهم وكذلك ألي طرف آخر.
ال يشكل هذا التوجه أي إلتزام و/أو قاعدة للتعاقد بأي صنف أو نوع كان تجاه أي من أصحاب الردود، وليس بهذا الرد ما يشكل إلتزام و/أو أفضلية ألصحاب الردود من أي جنس أو نوع، يحق ملكوروت 

فحص خطواتها العمل مبوجب اعتباراتها املطلقة. 
4.  طلبات تقنية: 

مكوروت تحتاج خدمات سيلوالر لصالح نقل DATA وڤيديو.   
مكوروت تستخدم تكنولوجيا متنوعة لصالح نقل معطيات، ڤيديو، أوامر وتوجهات من عموم منشآت مكوروت وعموم عوامل IOT املنترشة يف أرجاء البالد.  

لهذا، مطلوبة املهارات التالية:   
خدمات سيلوالر هادفة لصالح مكوروت تشمل نواة )افرتاضية(.  

انتقال بي تكنولوجيا سيلوالر مختلفة 5G-2G  ونقل عريض لخطوط مرتفعة بتغطية قطرية.  
 CAT-M,NB-IOT مبا فيها LTE دعم تكنولوجي  

مقدرة عىل تزويد آالف بطاقات SIM هادفة لصالح رشكة مكوروت.   
مقدرة التنقل بي عدد من املشغلي .  

 QOS,Low-Latency,APN's مقدرة عمل مع عدد  
 IMEI -و IMSI مقدرة سيطرة، فحص ومراقبة رضورية لسيطرة دامئة عىل النواة ومركبات الطرف حتى ملستوى  

مقدرة إدارة ومراقبة النظام بواسطة منفذ هادف مبا فيه إكتوڤ بطاقات، إستالم انذارات شاذة،  عرض لحاجات، ربط IMSI لـ- IEMI إنذار خروج من مضلع وأيضاً .  
مقدرة تأمي معلومات متطورة.  

مقدرة حقلنة النظام ألنظمة طرف ج يف رشكة مكوروت.  
5. كيفية تقديم الرد عىل هذا الطلب

5.1  يجب عىل أصحاب الرد تقديم رّد عىل هذا الطلب حيث يشمل املعلومات املطلوبة حسب هذا الطلب وكذلك كل معلومات اخرى  يرغب أصحاب الرد عىل هذا الطلب توصيلها اىل مكوروت بواسطة    
املنظومة املحوسبة " SourcingVision" ، حتى املوعد األخري املسجل فيام ييل. 

5.2  للتسجيل والحصول عىل رابط للمنظومة بالربيد األلكرتوين عىل العنوان Nmazor@MEKOROT.CO.IL مع تسجيل التفاصيل التالية: إسم صاحب الرد، اإلسم الشخيص وإسم العائلة للمسؤول عن   
التواصل، العنوان، الرمز الربيدي، رقم الهاتف، رقم الهاتف املحمول، عنوان الربيد األلكرتوين ورقم الرشكة أو رقم املشتغل املرخص.  عند التسجيل يرسل إشعار بالربيد األلكرتوين يشمل اسم املستخدم 
وكلمة املرور من أجل الدخول للمنظومة مبا يف ذلك من أجل الحصول عىل نسخة من مستندات هذا الطلب ومن أجل تقديم الرد بواسطة املنظومة. يجب املصادقة عىل تلقي مستندات الطلب بواسطة 

الضغط عىل الكلمة "إضغط للمصادقة عىل تلقي الربيد األلكرتوين" املسجلة يف أسفل إعالن الربيد األلكرتوين. ترسل اإلعالنات والتوضيحات للربيد األلكرتوين املعرف يف املنظومة يف حال وجدت.
5.3 املوعد االخري لتقديم رّد هو 28.04.2022  الساعة 12:00 ظهرًا.  

5.4 ال يجوز  تقديم رد بأي طريقة اخرى غري املذكور اعاله.  
5.5  لكل صاحب رد تسجل كاملذكور أعاله يرسل لعنوان بريده األلكرتوين املعرف يف املنظومة  كراس إرشادي وتوضيحات الستخدام املنظومة. ميكن التوجه ملندوب رشكة مكوروت لتلقي اإلرشاد الهاتفي   
الشخيص بكل ما يتعلق بتقديم الرد بواسطة املنظومة بالطريقة املفصلة. يوضح بهذا ان رشكة مكوروت ال تلتزم بتقديم الدعم التقني خالل ثالث ايام عمل قبل املوعد األخري لتقديم الرد وأن الدعم 

يقدم فقط يف ساعات العمل املتعارف عليها يف رشكة مكوروت .
5.6 يجب ارفاق ا لرد مبستندات هذا الطلب )مبا فيه توضيحات اذا وجدت(، حيث تكون موقعة يف نهاية كل صفحة من قبل صاحب الرد ومسحها ضوئياً وتحميلها للمنظومة.  

5.7. مكوروت  تحتفظ بحقها التوجه ألّي من أصحاب الردود عىل هذا الطلب لتلقي توضيحات حول املعلومات التي يسلمها ضمن هذا االجراء، وحقها مقابلة اي منهم لتلقي تفسريات وتوضيحات عن رده.  
5.8. يف حال ان املعلومات املرسلة اىل مكوروت تشمل ارسارًا تجارية يجب التنويه اىل ذلك بشكل واضح وبارز يف كل مكان يف الرد. انظروا اىل بند َز فيام ييل )استعامل املعلومات التي تصل(.  

6. تفاصيل وتوضيحات: 
6.1  لإلستفسار، اسئلة وتوضيحات ميكن توجيهها خطياً فقط اىل Nmazor@MEKOROT.CO.IL بواسطة كتابة إعالن يف النظام Sourcing Vision و/أو بواسطة شحن ملف يف النظام فقط. عند شحن   
امللف يجب اختيار تصنيف امللف: سؤال/توضيح. عىل مسؤولية صاحب الرد التأكد من استالم اإلعالن عىل هاتف: 6326354-050 يوضح انه يجب عدم التوجه ملندوب مكوروت املذكور أعاله بالنسبة 

لهذا الطلب هاتفياً، فاكس أو بريد الكرتوين )ما عدا بهدف التأكد من استالم هذا اإلعالن كام ذكر( إمنا فقط بواسطة نظام Sourcing Vision كام ذكر أعاله. 
6.2 يحق ملكوروت عدم التعامل مع األسئلة واألجوبة وفق اعتباراتها املطلقة.  

7. إستخدام املعلومات التي وصلت: 
7.1  املعلومات مطلوبة كجزء من فعاليات رشكة مكوروت، لفحص امكانيات التعاقد وصفقات باملوضوع املفصل اعاله وال يوجد يف هذا الطلب ما يخلق إلتزام أي كان لرشكة مكوروت أو أي من ِقبلها تجاه   

اصحاب الردود.
7.2  يحق ملكوروت استعامل املعلومات التي تلقتها الحتياجاتها ووفق اعتباراتها دون مقابل لكن يف جميع الحاالت تلتزم مكوروت ان اي معلومات ُتسّلم لها تستعملها فقط لفحص نشاطها يف موضوع هذا   
الطلب. معلومات عرفت انها رس تجاري حسب تعليامت بند هـ)8( اعاله. ال يتم كشفه الطراف ثالثة، عدا: )أ( العاملون يف هذا االجراء داخل مكوروت  )ب( مستشارو مكوروت بخضوع اللتزامهم 

بالحفاظ عىل االرسار. )ج( لكل شخص  معتمد حسب القانون او امر من سلطة معتمدة لالطالع عىل املعلومات املذكورة.
7.3  قامئة أصحاب الردود التي تصل عىل ضوء  هذا الطلب ال تشكل بتقديم الرد قامئة مقدمي عروض مغلقة لتنفيذ اي اجراء تنافيس يف حال تّم اجراء كهذا، وال يكون ألصحاب الردود اي مكانة خاصة يف   

االجراء كاملذكور فقط من اشرتاكهم يف هذا االجراء.
7.4  نوضح، بخضوع للمذكور يف هذا البند، يحق ملكوروت استعامل املعلومات التي تتلقاها يف الرد عىل الطلب وال يكون لصاحب الرد اي شكوى و/او طلب و/او ذريعة بسبب ذلك مبا فيه، حقوق امللكية،   

املجسدة يف املعلومات.
8. ملكية مكوروت يف مستند هذا االجراء

منًعا لإللتباس نوضح ان كل مستند من رشكة مكوروت يرسل،  اذا ارسل،  اىل أصحاب الردود عىل هذا التوجه هو ملك رشكة مكوروت ومينع  استعامله اال للرد عىل هذا الطلب.  
9. القانون الساري وصالحية الحكم 

  عىل هذا الطلب الستالم معلومات وكل ما يتعلق به ترسي أحكام دولة إرسائيل )ما عدا قواعد القانون الدويل الشخيص السارية يف إرسائيل( وهي تفرس وتطبق مبوجبها. يكون للمحكمة املؤهلة يف تل ابيب 
صالحية الحكم الخاصة للبحث بأي شأن مرتبط و/أو نابع من هذا اإلجراء و/أو بأي شأن مرتبط و/أو من مستندات هذا الطلب، وكذلك عىل تفسري هذا الطلب أو أي مستند متعلق به بهذا الشكل أو غريه.

 http://www.mekorot.co.il ُنرش اإلعالن يف موقع انرتنت مكوروت
ينرش اإلعالن ايضاً يف الصحف الصادرة باللغة العربية والصحف الصادرة باللغة العربية 

يوضح بهذا انه يف كل األحوال النص امللزم هو النص املنشورة باللغة  العربية

شعبة املوارد البرشية واإلدارة
املشرتيات واللوجيستيكا

مناقصة علنية ر- 18/2022 لتزويد صامم مزدوج إكس
بقطر "80 و- "96 ملحطة رشجا وألوف سديه

مكوروت رشكة املياه م.ض )فيام ييل:"مكوروت"( تطلب بهذا تلقي عروض لتزويد 4 صاممات 
فراشة مزدوج استثنايئ بقطر "80 ضغط PN16 يشمل ُمشغل كهربايئ، دبابيس إقفال ومستلزمات 
و- 3 صاممات فراشة مزدوج إكس "PN16 96 يشمل ُمشغل كهربايئ، دبابيس إقفال ومستلزمات 
)فيام ييل:"الصاممات"( ملحطة رشجا وألوف سديه )فيام ييل:"موقع مكوروت"(، يشمل تخطيط، 
إنتاج، فحص، اختبار، تغليف، تزويد، نقل، تفريغ ومراقبة عىل نقل، تركيب وتشغيل  الصاممات 

يف موقع مكوروت املالئم وذو الصلة  )فيام ييل:"تزويد الصاممات"( .
كافة  ويستوفون  اإلجراء  مستندات  عىل  حصلوا  الذين  العروض  ملقدمي  العروض  تقديم  يحق 
رشوط الحد األدىن املفصلة فيام ييل ، وكٌمثبت بواسطة تقديم املستندات املالمئة مبوجب املفصل 

يف هذا البند. 
1. رشوط الحد األدىن

1.1  يجب عىل مقدم العرض أن يكون ُمصّنع إرسائييل أو مزود إرسائييل ميثل ُمصّنع إرسائييل   
أو مزود إرسائييل ميثل ُمصّنع أجنبي. يف حالة مل يكن فيها مقدم العرض هو امُلصّنع نفسه، 
يجب إرفاق ترصيح امُلصّنع بأنه يحق ملقدم العرض تسويق صاممات فراشة امُلصّنع مبا يف 

ذلك التزام من امُلصّنع لدعم جاري ومنتظم للخدمات وللصيانة.  
بإنتاج عىل األقل 5 صاممات فراشة مزدوج  امُلصّنع أن يكون صاحب تجربة  1.2  يجب عىل   
املفصل يف  إغالق مبوجب  دبابيس  ذات   3 بينها  لّي/ صلب من  إغالق  استثنايئ  ثاليث  أو 
  PN-16  املواصفات التقنية املرفقة لهذه املناقصة، وبقطر 2000 ملم وأعىل بتدريج ضغط
وأعىل تم تركيبها خالل السنوات الـ- 10 األخرية نهايتها يف املوعد األخري لتقديم العروض 
يف هذه املناقصة.  إلثبات استيفاء رشط الحد األدىن هذا يجب إرفاق قامئة زبائن طرف 
تم لديهم تركيب وتشغيل الصاممات، تشمل تفصيل الصاممات التي تم تزويدها خالل 
السنوات الـ- 10 األخرية ، وكذلك املسؤولي عن التواصل ، وظائفهم، أرقام الهواتف وعنوان 
الربيد االلكرتوين . القامئة املذكورة أعاله تتطرق للصاممات املقرتحة من قبل مقدم العرض 
يف هذه املناقصة )من نفس املوديل ومن إنتاج نفس امُلصّنع بقطر 2000 ملم وأعىل يشمل 

دبابيس إغالق(. 
1.3  يجب عىل ُمصّنع الصاممات أن يكون صاحب تأهيل ملعايريISO 9001  إلثبات استيفاء   

هذا الرشط يجب إرفاق ترصيح ساري املفعول. 
1.4  يجب عىل مقدم العرض أن يكون مشتغل مرخص يستويف واجب إدارة حسابات ودفع   
مستحقات الرضائب مبوجب القانون، إلثبات استيفاء هذا الرشط يجب عىل مقدم العرض 
أن يرفق تصاريح مالمئة وسارية املفعول مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية، للعام- 1976 
صفقات  قانون  مبوجب  وسجالت  حسابات  إدارة  ترصيح  مرخص،  مشتغل  شهادة  ييل:  كام 
الهيئات العمومية، ترصيح من أجل خصم الرضيبة، وكذلك ترصيح مبوجب قانون صفقات 

الهيئات العمومية موقع مبوجب القانون بالنص املرفق لهذه املناقصة كملحق 1.  
2.  التسجيل والحصول عىل مستندات املناقصة: تقدم نسخة من مستندات هذه املناقصة مجاناً 
عرب  للمنظومة  الرابط  وتلقي  للتسجيل   .  "Sourcing Vision" املحوسبة  املنظومة  بواسطة 

الربيد االلكرتوين يجب التوجه للسيدة كرين دودايئ جوالن عرب الربيد االلكرتوين عىل العنوان:
      kgolan@mekorot.co.il  مع تسجيل التفاصيل التالية: اسم الرشكة مقدمة الطلب، االسم 
الهاتف، رقم  الربيدية، رقم  العنوان، املنطقة  التواصل،  العائلة للمسؤول عن  الشخيص واسم 
الهاتف املحمول، عنوان الربيد االلكرتوين للرشكة ورقم الرشكة/ مشتغل مرخص. عند التسجيل 
الدخول  أجل  من  ورابط  مرور  وكلمة  املستخدم  اسم  يشمل  االلكرتوين  بالربيد  إعالن  يرسل 
للمنظومة مبا يف ذلك من أجل تلقي نسخة من مستندات املناقصة كاملذكور ومن أجل تقديم 
العرض بواسطة املنظومة. يجب املصادقة عىل تلقي مستندات املناقصة بواسطة الضغط عىل 
كلمة " اضغط للمصادقة عىل تلقي الربيد االلكرتوين" املسجلة يف أسفل إعالن الربيد االلكرتوين. 

للربيد االلكرتوين املعرف يف املنظومة، ترسل إعالنات توضيحية يف حالة وجدت. 
والتقييدات    كذلك، يف حالة كان األمر ممكناً مع االنتباه لوائح ساعة الطوارئ السارية حالياً 
املؤقتة لحرية الحركة ، ميكن االطالع عىل مستندات املناقصة يف وحدة املشرتيات واللوجيستيكا 
يف رشكة مكوروت املوجودة يف مبنى مكوروت، شارع لنكولن 9 تل أبيب، الطابق الثاين )املمر 
،  تسليم نسخة من مستندات  بالساعات 09:00 - 15:00   ، الخميس  األيام األحد-  ، يف   )C

املناقصة هو بالخضوع لتسليم التفاصيل كاملذكور أعاله من أجل التسجيل للمنظومة. 
3.  املوعد األخري لتقديم العروض بتاريخ 2/5/2022 الساعة 12:00 ظهراً.  

ال يجوز تقديم العروض بأي طريقة أخرى . العروض املقدمة بعد املوعد املحدد لن تقبل.   
 "Sourcing Vision يجب تقديم العرض فقط بواسطة صندوق املناقصات املحوسب يف منظومة
منظومة  يف  أيضاً  السعر  تعبئة عرض  يجي  أنه  بهذا  يوضح  أعاله.  املسجل  األخري  املوعد  "حتى 

Sourcing Vision" " وأيضاً يف استامرة العرض املايل.  
ال تلتزم مكوروت رشكة املياه م.ض بقبول العرض األدىن أو أي عرض آخر أياً كان، وتحتفظ لنفسها 
بالحق بقبول فقط قسم من العرض، أو توزيع الدعوة بي عدد من مقدمي العروض املختلفي يف 
املناقصة. كذلك تحتفظ رشكة مكوروت لنفسها بالحق بإدارة مفاوضات مع مقدمي العروض أو 

قسم منهم، مبوجب تعليامت كل قانون. 
للعام1995-.  كرشط  البالد(،  إنتاج  )تفضيل  املناقصات  واجب  أنظمة  اإلجراء  هذا  عىل  ترسي 
اإلرسائييل يف  املركب  نسبة  للعرض حول  إرفاق ترصيح مدقق حسابات  األفضلية، يجب  لتلقي 

سعر العرض. 
ُينرش اإلعالن يف موقع رشكة مكوروت عىل االنرتنت يف قسم مناقصات

http://www.mekorot.co.il/

شعبة املوارد البرشية واإلدارة 
وحدة املشرتيات واللوجيستيكا 

مناقصة علنية رقم ر- 13/2022 لفحص 
وتزويد أجهزة لرصد متواصل لجودة املياه 

تعلن رشكة املياه م.ض بهذا عن تأجيل املوعد األخري لتقديم العروض يف هذه 
املناقصة.

يجب تقديم العروض فقط بواسطة املنظومة املحوسبة 
"Sourcing Vision"، حتى يوم الثالثاء املوافق 26.4.2022 الساعة 12:00 ظهراً. 

باقي رشوط املناقصة بقيت بدون تغيري.

املجلس املحيل بيت جن
مناقصة علنية رقم 2/2022 – إعالن عن متديد موعد التقديم 

لتقديم خدمات حسابات رواتب خارجية للمجلس  
خدمات  لتقديم  عروض  تلقي  بهذا  يطلب  جن  بيت  املحيل  املجلس 
حسابات رواتب خارجية للمجلس، الكل مبوجب املفصل يف مستندات 
يف  املرفقة  واملستندات  املناقصة،  رشوط  عىل  االطالع  ميكن  املناقصة، 
WWW.BEIT- العنوان:  عىل  االنرتنت،  عىل  املحيل  املجلس  موقع 

تاريخ  حتى  العروض:  لتقديم  األخــري  .املوعد   JANN.MUNI.IL
14/4/2022 الساعة 13:00 ظهراً.

مع فائق االحرتام- املحامي رايض نجم- رئيس املجلس املحيل 


