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بالتربيد يف  املياه  نقل عينات  لتقديم خدمات  للمشاركة يف مناقصة   العروض  بهذا مقدمي  املياه م.ض  تدعو  مكوروت رشكة 
منطقة املركز. 

ونقلها  بنياميناه  وبني  أشكلون  بني  املنترشة  مكوروت  برشكة  الخاصة  التجميع  مواقع  من  مختلفة  أنواع  من  مياه  عينات  نقل 
للمختربات املختلفة يف روش هعاين، شفخي دان ) شفدا"ن( وريشون لتسيون واملخترب املركزي يف موقع أشكول بجانب مفرق 

املوفيل. 
تتألف منطقة املركز من- 3 مناطق تجميع)جنوب الريكون، شامل الريكون وبقعات هريدين(، لكل منطقة تجميع، كمية ووترية 

خاصة بها.
يُطلب تنفيذ النقليات بواسطة مركبة تشمل بداخلها ثالجة  كهربائية ذات حجم حد أدىن 40 لرت .

 تُطلب الخدمات من حني آلخر وفقاً الحتياجات رشكة مكوروت.  
فرتة التعاقد موضوع هذا اإلجراء هي حتى تاريخ 15/8/2023. تحفظ اإلمكانية لرشكة مكوروت لتمديد فرتة التعاقد بـ- 24 شهراً 

وبعدها بفرتة إضافية 24 شهراً )املجموع الكيل 5 سنوات يشمل فرتة اإلمكانية( الكل مبوجب املفصل فيام ييل.
يدعى لتقديم عروض ، فقط مقدمو العروض الذين يستوفون كافة رشوط الحد األدىن املفصلة يف هذا املستند ، مقدم عرض الذي 

ال يستوف رشط حد أدىن واحد أوأكرث، لن يبحث يف عرضه. 
  الحصول عىل مستندات املناقصة :

تقديم العروض لهذه املناقصة غري مرشوط بدفع. 
من أجل الحصول عىل مستندات املناقصة يف ملف PDF  والشمل يف قامئة التوزيع لتوزيع البالغات والتحديثات )مبا يف ذلك 
يُطلب من كل مشرتك تعبئة استامرة السجيل لهذه املناقصة، املنشورة يف  الرسائل التوضيحية( بكل ما يتعلق بهذه املناقصة، 
تحت العنوان » مناقصات« يف السطر املسجل  WWW.MEKOROT.CO.IL موقع رشكة مكوروت عىل االنرتنت عىل العنوان

فيه اسم املناقصة، بداية يجب الدخول لإلعالن موضوع هذا اإلجراء، والضغط عىل تفاصيل إضافيَة وتعبئة استامرة التسجيل. 
بوقت قريب من التسجيل يف موقع رشكة مكوروت عىل االنرتنت ترسل مستندات املناقصة بربيد الكرتوين معاد ملقدم العرض. 

 مبسؤولية كل مشرتك التأكد من وصول املستندات مبوجب طلبه:
باإلضافة إىل ذلك ميكن الحصول عىل نسخة من مستندات املناقصة من مكاتب رشكة مكوروت يف تل أبيب ، شارع لنكولن 9 ، 

الطابق األول ، يف ساعات العمل املتعارف عليها، بتنسيق مسبق مع روين كوهن ، بهاتف رقم: 073-3521110.
 رشوط الحد األدىن

القوى  القدرة،  الذين حصلوا عىل مستندات املناقصة ويوجد بحوزتهم املعرفة،   تحق املشاركة يف هذا اإلجراء ملقدمي عروض 
العاملة الخبرية واملعدات املالمئة لتنفيذ املهام املفصلة يف مستندات اإلجراء الكاملة، والذين يستوفون كافة رشوط الحد األدىن، 

ملخصها فيام ييل واملفصلة يف مستندات اإلجراء الكاملة: 
1.   يجب عىل مقدم العرض أن يكون مشتغل مرخص يستويف واجب إدارة أموال ودفعات الرضيبة مبوجب القانون. 

2.   زود مقدم العرض خدمات نقليات لزبونني اثنني عىل األقل، بالثالث سنوات األخرية نهايتها يف املوعد األخري لتقديم العروص 
لهذة املناقصة، بحجم مايل ال يقل عن 30 ألف ش.ج ال يشمل ض.ق.م يف السنة، لكل زبون. 

3.   ملقدم العرض بامللكية و/أو باتفاقية عىل األقل 3 مركبات لالستخدام.
يوضح بهذا أن املركبات التي ستنفذ بواسطتها النقليات يف إطار التعاقد يجب أن تكون املركبات املعروضة من أجل استيفاء رشوط 

الحد األدىن املذكورة أعاله.
تقديم العروض   

 تقدم العروض يف مغلف مغلق لصندوق املناقصات املوجود يف وحدة مناقصات رشكة مكوروت، يف شارع لنكولن 9 ، الطابق 
األول ، تل أبيب . ميكن تقديم العروض باأليام األحد- الخميس حتى موعد أقصاه تاريخ 18.07.2022 الساعة 12:00 ظهراً. 

نلفت انتباه مقدمي العروض :
-  من أجل الدخول ملبنى مكوروت يف شارع لنكولن 9 تل أبيب، يجب اجتياز » تفتيش دخول«. 

-  يف أعقاب أعامل القطار الخفيف يف تل أبيب يحتمل حدوث صعوبات بالوصول ملنطقة مبنى رشكة مكوروت. 
العروض  لتقديم  األخري  املوعد  استيفاء  أجل  من  بالحسبان  ذلك  أخذ  وعليه  لذلك  وفقاً االستعداد  العرض  مقدم  عىل  يجب 

املسجل أعاله.   
رشوط عامة  

إدارة   لها  كان،ويحق  أياً أي عرض آخر  أو  األدىن  العرض  بقبول  تلتزم  كان، وال  أياً بالتعاقد مع مقدم عرض  تلتزم مكوروت  ال 
مفاوضات مع مقدمي العروض و/أو قسم منهم و/أو القيام بإجراء Best &Final ، واحد أو أكرث و/أو إلغاء املناقصة مبوجب 

املذكور يف مستندات املناقصة و/أو وفقاً الحتياجاتها.
تحتفظ مكوروت لنفسها بالحق باختيار فائز بعد فائز. 

تحتفظ مكوروت بحقها بطلب فقط قسم من املركبات املوصوفة يف املناقصة، قبول قسم من العرض، أو تطبيقه عىل مراحل، 
لتقديراتها الحرصية بإلغاء هذه املناقصة و/أو الخروج بإجراء جديد و/أو  وباإلضافة إىل ذلك، تحتفظ مكوروت لنفسها بالحق وفقاً
تحديث هذه املناقصة أو مواعيدها يف أي وقت، وذلك بدون الحاجة بتقديم تفسري ملقدمي العروض أو تعويضهم و/أو تعويضهم 

مالياً . إعالن عن اإللغاء / التحديث يرسل لكل من حصل عىل مستندات املناقصة مبوجب املوصوف أعاله. 
توضيحات

rocohen@ العنوان االلكرتوين عىل  الربيد  ) عرب  روين كوهن  للسيد  فقط،  التوجه، خطياً  ولالستفسارات ميكن  لألسئلة  لالستفسار، 
ظهراً. يجب التأكد من وصول البريد االلكرتوين بهاتف  الساعة 12:00 mekorot.co.il ، وذلك حتى موعد أقصاه تاريخ 04.07.2022

رقم : 073-3521110 
منعاً  املستند.  يتجزء من هذا  ال  وتعترب جزء  اإلجراء،  املحتملني يف هذا  العروض  مقدمي  لجميع  األسئلة خطياً  األجوبة عىل  تسلم 
لاللتباس، يوضح بهذا أنه فقط األجوبة التي ستسلم خطياً تُلزم رشكة مكوروت، وال ميكن االعتامد عىل جواب تم تقدميه شفهياً فقط. 

لجنة املناقصات املركزية
ينرش اإلعالن يف موقع رشكة مكوروت عىل االنرتنت يف قسم مناقصات

http://www.mekorot.co.il
ينرش اإلعالن يف الصحف الصادرة باللغة العربية وأيضاً يف الصحف الصادرة باللغة العربية 

يوضح بهذا أنه يف كل األحوال النص املنشور باللغة العربية هو النص املُلزم.
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