
مكوروت رشكة مياه م.ض
لجنة املناقصات املركزية

ترميم مشهدي ملحطة خيسلون ومحطة عني كريم
مناقصة رقم 2022 –38/ف

مكوروت رشكة مياه م.ض )الحقا: "مكوروت"( تدعو بهذا مقدمي عروض لالشرتاك يف مناقصة لتنفيذ اعامل ترميم مشهدي ملحطة 
خيسلون ومحطة عني كريم التي تشكل جزءا من نظام املياه الخامسة للقدس.

العمل يشمل، من بني ما يشمل، املركبات التالية:
تنفيذ أعامل تحضريية، تشمل تنظيف املسطح من النفايات واالعشاب، تقليم اشجار واملحافظة عىل اشجار موجودة. أ. 

اعامل تطويرية تشمل اقامة اقامة جدران تطوير، صخور، قنوات ترصيف وترتيب امليدان. ب. 
ج. معالجة النباتات يف مدرجات املحاجر ومنحدرات مألى ويف مسطحات اضافية ترضرت نتيجة اعامل التطوير.

د. ترتيب نظام ارواء، زرع شجر وغرس.
هـ. اقامة برنامج سطح أخرض، يف سطح  مبنى املضخات، يف محطة عني كريم.

وصف الكل يف مستندات املناقصة واملستندات املرفقة )الحقا يسمى: "العمل"(.
كونه معروف ملقدمي العروض انه يف وقت نرش هذه املناقصة مل تستكمل االجراءات الستالم كل املصادقات مبا فيها سيطرة، 
املطلوبة بهدف تنفيذ العمل، وان بداية التنفيذ و/أو التنفيذ ذاته ميكن ان يتأخر حتى استالم كافة املصادقات املطلوبة بهدف 

التنفيذ، دون ان يشكل ذلك ادعاء و/أو طلبا ملقدم العرض الفائز تجاه مكوروت.
كذلك، معروف ملقدمي العروض ان تأخري و/أو عدم استالم كل املصادقات املطلوبة ميكن ان يؤدي اىل الغاء هذه املناقصة، دون 

ان يشكل ذلك ادعاء و/أو طلبا تجاه 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.
بهدف الحصول عىل مستندات املناقصة يطلب من كل مشرتك تعبئة استامرة التسجيل لهذه املناقصة املوجود يف موقع مكوروت 
تحت العنوان "مناقصات" يف السطر الذي يحمل اسم املناقصة. االستامرة املذكورة اعاله ترسل وفق التعليامت يف جسم استامرة 
التسجيل، واستالم بامييل راجع مستندات املناقصة. عىل مسؤولية كل مشرتك التأكد من استالم املستندات مبوجب طلبه. يوضح 

ان برامج وتركيب USB الذي يحوي بيان الكميات توزع خالل جولة املقاولني للمشرتكني.
جولة مقاولني

جولة املقاولني، االشرتاك فيها الزاميا وتشكل رشط حد أدىن لتقديم العروض، تقام بتاريخ 28.7.2022 الساعة 10:00 صباحا. مكان 
اللقاء للجولة يف  خيسلون )يجب التسجيل بـ WAZE- فورطال خيسلون، محدد يف طريق 395 بالقرب من تقاطع اشتئول(.

ميكن الحصول عىل تفاصيل حول الوصول ملكان اللقاء من مدير املرشوع، السيد دافيد فينكاس عىل هاتف 054-5241693
يجب الوصول لجولة بأحذية أمان

يوضح انه ميكن ملندوب واحد متثيل اكرث من مقدم  عرض واحد يف الجولة، برشط أن يقدم عرض من قبل مقدم عرض واحد 
فقط من بني األجسام املمثلة من قبل املندوب يف الجولة.

رشوط الحد األدىن
يحق االشرتاك يف االجراء، متقدمون حصلوا عىل مستندات املناقصة وبيدهم املعرفة، القدرة، قوى برشية ماهرة ومعدات مالمئة 
لتنفيذ املهام املفصلة يف مستندات االجراء التامة، التي تلبي كل رشوط الحد االدىن وملخصها وارد فيام ييل ومفصلة يف مستندات 

االجراء الكاملة:
عىل مقدم العرض االشرتاك يف جولة املقاولني يف املكان، يف املوعد والرشوط املحددة أعاله.  .1
عىل املتقدم ان يكون مشغل مرخص يقيم واجب ادارة مالية ودفع رضائب وفق القانون.  .2

3.  ملقدم العرض تجربة يف تنفيذ عىل االقل مرشوعني، وكل واحد منهام يشمل اعامل حدائق واعامل ترميم مشهدي يف منشآت 
بنى تحتية ومنشآت هندسية بحجم مايل عىل االقل 1.5 مليون ش.ج، ال يشمل ض.ق.م، بحيث ان اعامل الحدائق والرتميم 
املشهدي يف املشاريع انتهت وصودق عليها من قبل طالب العمل بعد تاريخ 1 كانون ثاين2012. منشآت البنى التحتية: منشأة 

هندسية )منشأة غاز، منشأة كهرباء، محطة ضخ، منشأة تطهري مجاري وما شابه(.
تقديم كفالة مناقصة بقيمة 50,000 ش.ج كام طلب يف مستندات االجراء. ميكن تقديم كفالة مناقصة ديجتالية.  .4

تقديم عروض
العروض تقدم مبغلف مغلق لصندوق يف وحدة املناقصات ملكوروت يف شارع لينكولن 9، الطابق 1 تل ابيب. ميكن تقديم العروض 

أيام األحد – الخميس ال يتأخر عن يوم 15/8/2022 الساعة 12:00 ظهرا.
النتباه مقدمي العروض:

من اجل الدخول ملبنى مكوروت يف شارع لنكولن 9 يف تل أبيب يجب املرور "فحص دخول".  -
يف أعقاب أعامل القطار الخفيف يف تل أبيب ميكن ان تكون صعوبات وصول ملنطقة مبنى مكوروت.  -
عىل مقدم العرض االستعداد لهذا وأخذ ذلك بعني االعتبارمن أجل التقيد مبوعد التقديم املحدد أعاله.

رشوط عامة
اجراء مفاوضات مع  لها  اي عرض كان، ويحق  او  االرخص  العرض  بقبول  تلتزم  اي متقدم، وال  بالتعاقد مع  تلتزم  مكوروت ال 
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.

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

مستندات املناقصة كام وصف اعاله.
ايضاحات

assayaga@mekorot.co.il لالستفسار، اسئلة وتوضيحات، ميكن التوجه، كتابيا فقط، للربيد االلكرتوين وعنوانه
للسيد أسياغ آيف، رجل االرتباط ملكوروت من أجل كل أمر وشأن مبوضوع هذه املناقصة. يجب التأكد من استالم الربيد االلكرتوين 

بعد ارساله لدى السيد آيف أسياغ عىل هاتف 050-5429950.
تقبل طلبات االيضاح حتى تاريخ 4.8.2022 يف الساعة 12:00 ظهرا.

تسلم اجابات لالسئلة كتابيا لكل املتقدمني  املحتملني لهذا االجراء، وتشكل جزءا ال يتجزأ 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


