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مكوروت شركة المياه م.ض
لجنة المناقصات المركزية
تقديم خدمات توقعات األرصاد الجوية
والهيدرولوجية لمكوروت
مناقصة رقم /13 -2022ش
بنيّة مكوروت شركة المياه م.ض (فيما يلي ":مكوروت") دعوة مقدمي العروض لالشتراك في مناقصة لتقديم خدمات توقعات األرصاد الجوية
(كميات األمطار) والهيدرولوجية (قوة جريان الوديان) محلية.
تشمل الخدمات توقعات أرصاد جوية وهيدرولوجية محلية ،التي تأخذ بالحسبان بيانات المساحة الجغرافية للمنطقة التي تصدر لها التوقعات وذلك
لكافة أرجاء البالد  ،وتطلب من حين آلخر وفقا ً الحتياجات مكوروت ،الكل بموجب الموصوف في مستندات المناقصة
(فيما يلي ":الخدمة" أو " الخدمات" أو " العمل").
مدعوون لتقديم العروض فقط مقدمي العروض الذين يستوفون كافة شروط الحد األدنى المفصلة في هذا المستند .مقدم عرض الذي ال يستوفي شرط
واحد أو أكثر ،لن يُبحث عرضه.
الحصول على مستندات المناقصة:
تقديم العروض لهذه المناقصة غير منوط بدفع.

تدار هذه المناقصة بواسطة منظومة " ." Sourcing Visionمن أجل الدخول مباشرة للمنظومة ولتلقي مستندات المناقصة يمكن استخدام
الرابط التالي :تسجيل للمناقصة اضغط هنا (يجب الدخول للرابط عن طريق إعالن النشر في موقع الشركة على االنترنت).
بالتبادل يمكن الحصول على مستندات المناقصة عن طريق التسجيل في موقع مكوروت على النحو التالي:
بداية يجب الدخول إلعالن النشر موضوع هذا اإلجراء في موقع الشركة على االنترنت بالضغط على َ تفاصيل إضافيةَ وتعبئة استمارة التسجيل.

بوقت قريب من التسجيل في موقع الشركة أو بعد عدة ساعات من ذلك ،يرسل من منظومة المناقصات المحوسبة " Sourcing
" Visionإعالن بالبريد االلكتروني يشمل كلمة مرور واسم مستخدم ورابط من أجل الدخول للمنظومة ،تلقي المستندات ،إعالنات
وتوضيحات في حال وجدت ،وتقديم العرض بواسطة المنظومة .يجب المصادقة على تلقي مستندات المناقصة بواسطة الضغط على كلمة
" اضغط للمصادقة على تلقي البريد االلكتروني" المسجلة في أسفل إعالن البريد االلكتروني.
شروط الحد األدنى
تحق المشاركة في اإلجراء لمقدمي العروض الذين حصلوا على مستندات المناقصة وبحوزتهم المعرفة ،القدرة ،القوى العاملة الخبيرة ومعدات مالئمة
لتنفيذ المهام المفصلة في مستندات اإلجراء الكاملة ،الذين يستوفون كافة شروط الحد األدنى الملخصة فيما يلي والمفصلة في مستندات اإلجراء
الكاملة:

 .1يجب على مقدم العرض أن يكون مشتغل مرخص يستوفي واجب إدارة حسابات مالية ودفع الضرائب بموجب
القانون.
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 .2تجربة مقدم العرض -يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب تجربة  3سنوات على األقل ( من غير اإلجباري
أن تكون متواصلة) ،خالل الـ 7 -سنوات األخيرة  ،نهايتها في الموعد األخير لتقديم العروض لهذه المناقصة،
لفترة ال تقل عن ثالثة أشهر خالل أشهر الشتاء ( تشرين ثاني -نيسان) في كل سنة ،بإصدار توقعات أرصاد
جوية لألمطار برزولوتسياه قصوى ثالث ساعات .باإلضافة إلى ذلك ،في توقعات األرصاد الجوية لقوة جريان
الوديان باليساعة برزولوتسايه عرضية قصوى  20كم مربع.
 .3عالمة الحد األدنى لجودة – يجب على عرض مقدم العرض استيفاء عالمة الحد األدنى للجودة  70نقطة على
األقل.
تقديم العروض

يجب تقديم العروض بواسطة المنظومة المحوسبة لمكوروت " " Sourcing Visionفقط وحتى موعد أقصاه تاريخ ،10.08.2022
الساعة  12:00ظهراً.
نلفت انتباه مقدمي العروض:
 من أجل الدخول لمبنى شركة مكوروت في شارع لنكولن  9تل أبيب يجب اجتياز " رقابة دخول". في أعقاب االعمال في القطار الخفيف في تل أبيب يحتمل حدوث صعوبات بالوصول إلى منطقة مبنى شركة مكوروت.يجب على مقدم العرض االستعداد وفقا ً لذلك وأخذ ذلك بالحسبان من أجل استيفاء الموعد األخير لتقديم العروض المسجل أعاله.
شروط عامة:
ال تلتزم شركة مكوروت بالتعاقد مع مقدم عرض أيا ً كان ،وال تلتزم بقبول العرض األدنى أو أي عرض آخر أيا ً كان ،وتحتفظ لنفسها بالحق بإدارة
مفاوضات مع مقدمي العروض و/أو القيام بإجراء تنافسي لـ  ، Best &Finalواحد أو أكثر و/أو إلغاء المناقصة وفقا ً للمذكور في مستندات
المناقصة و/أو وفقا ً الحتياجاتها.
تحتفظ شركة مكوروت لنفسها بالحق باختيار فائز بعد فائز.
تحتفظ شركة مكوروت لنفسها بالحق بطلب فقط قسم من المركبات الموصوفة في المناقصة ،قبول أقسام من العرض ،أو تنفيذ المناقصة على مراحل،
وباإلضافة إلى ذلك ،تحتفظ لنفسها بالحق وفقا ً لتقديراتها الحصرية إلغاء هذه المناقصة و/أو الخروج بإجراء جديد و/أو تحديث هذه المناقصة أو
مواعيدها في أي وقت ،وذلك بدون الحاجة بتقديم تفسيرات لمقدمي العروض أو تعويضهم /تعويضهم مالياً .إعالن عن إلغاء /تحديث المناقصة يرسل
لكل من حصل على مستندات المناقصة بموجب الموصوف أعاله.
توضيحات:
لالستفسارات ،ولتقديم األسئلة االستفسارية(بموجب المفصل في مستندات اإلجراء) يمكن التوجه ،خطيا ً فقط ،للسيد روني كوهن ،بواسطة منظومة
المناقصات المحوسبة لمكوروت فقط وذلك حتى موعد أقصاه تاريخ  01.08.2022الساعة  12:00ظهراً .يجب التأكد من وصول البريد
االلكتروني بهاتف رقم . 073-3521110
تسلم األجوبة على األسئلة االستفسارية خطيا ً لجميع مقدمي العروض المحتملين في هذا اإلجراء ،وتعتبر جزء ال يتجزء من هذا المستند .منعا ً لاللتباس،
يوضح بهذا أن فقط األجوبة التي ستسلم خطيا ً تُلزم شركة مكوروت  ،وال يجوز االعتماد على أي جواب قدم شفهيا ً فقط.
لجنة المناقصات المركزية
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يُنشر اإلعالن في موقع شركة مكوروت على االنترنت في قسم مناقصات
http://www.mekorot.co.il/
ينشر اإلعالن في الصحف الصادرة باللغة العبرية وأيضا ً في الصحف الصادرة باللغة العربية
يوضح بهذا أنه في أي حالة النص ال ُملزم هو النص المنشور باللغة العبرية

מטה החברה  -רחוב לינקולן  9תל-אביב
ת.ד ,20128 .מיקוד  | 6713402ט03-6230735 .
www.mekorot.co.il

Company Headquarters, 9 Lincoln st. Tel Aviv
P.O.B. 20128, 6713402 Israel | T. +972.3.6230735
www.mekorot.co.il

