
  ض.م المیاه شركة مكوروت
  لجنة المناقصات المركزیة

  تقدیم خدمات نقلیات من أنواع مختلفة لشركة مكوروت
  ش/43-  2022 رقم علنیة  ناقصةم

ً  یلي فیما( تنفیذ مكوروت شاحم البنت -المرتبطة والشركة  ض.م المیاه شركة مكوروت :" حدة على واحدة وكل "مكوروت:" معا
خدمات نقلیات  الذین یستوفون شروط المناقصة لتقدیم عروضھم لمناقصة لتقدیم  العروض مقدمي بھذا ناتدعو ") الدعوة صاحبة

بواسطة شاحنات من أنواع مختلفة في جمیع أرجاء البالد، بما في ذلك المناطق بعد الخط األخضر، وكذلك في حاالت معینة تُطلب 
  نقلیات حتى للمملكة األردنیة.

فیما یلي تفصیل للخدمات في الجدول بالتوزرع  عن عدد من مقدمي العروض الفائزین في ھذه المناقصة.بنیّة مكوروت اإلعالن 
  لفصول وعدد مقدمي العروض الفائزین األقصى في كل واحد من الفصول :  

  
  العدد األقصى لمقدمي العروض الفائزین   وصف الخدمات  رقم الفصل

  فائزین  3لغایة   نقل شحنات    1الفصل 
  لغایة فائزین اثنین   نقل مواد بالتجزئة   2 فصلال

نقل معدات ثقیلة بواسطة سیمتریلر عام/ بدون   3 الفصل
  رافعة 

  لغایة فائزین اثنین

  لغایة فائزین اثنین  نقل حفارات صغیرة ، مكابس ورافعات شوكیة   4 الفصل
  لغایة فائزین اثنین  نقل بواسطة حاویات مدمجة ( بیوفیت)   5 الفصل

  لغایة فائزین اثنین  نقل بواسطة حاویات سولر   6 فصلال
    فائزین، بموجب المفصل في مستندات المناقصة. 6لغایة   شاحنات شھریة   7 الفصل
  نقل مواد خطرة (فیما یلي" مواد خطرة")   8 الفصل

  
  
  

  مقدم عرض فائز واحد فقط 

  
   ").ملعالتدعى:"  الكل بموجب الموصوف في مستندات المناقصة المرفقة( فیما یلي

اإلمكانیة  تحفظ. 31.12.2023تستمر لغایة تاریخ وتفاقیة مكوروت على االبموعد توقیع  اإلجراء افترة التعاقد موضوع ھذتبدأ 
سنوات یشمل  5شھراً (المجموع الكلي  24وبعدھا بفترة إضافیة شھراً إضافیاً  24 -بـلشركة مكوروت لتمدید فترة التعاقد 

  اإلمكانیة).
ض الفائزین في اتفاقیة اإلطار ما یعتبر التزام من شركة مكوروت لطلب ویوضح بھذا أنھ ال یوجد بالتعاقد مع أي من مقدمي العر

تسلیم العمل بشكل كتواصل و/أو تسلیم العمل الخدمات بكمیة أیاً كانت و/أو بحجم عمل أیاً كان و/أو حجم مالي أیاً كان و/أو 
ل یكون وفقاً الحتیاجات مكوروت من حین آلخر وبالخضوع لتقدیراتھا الحصریة بدون التزام بحجم حد بوتیرة ثابتة. طلب األعما

ھي تقدیر فقط وكمیات  یوضح ویؤكد بھذا أن توقع الكمیات أو حجم األعمال التي ُسلمت لمقدمي العروض أدنى من الطلبیات.
مال ‘ا التزام ، تصریح أو مستند أیاً كان من مكووت لطلب األوأحجام مقدرة ممن أجل مقارنة العروض فقط، وال یمكن اعتبارھ

بأحجام مشابھھ، ولن یكون لمقدیم العروض الفائزین أي دعوى و/أو طلب من مكوروت بسبب ذلك. وبتقدیم العروض، یوافق 
       طابعھا. مقدمو العروض أنھ لن تكون لھم أي دعوى  و/أو ذریعة تتعلق بحجم الخدمات المطلوبة و/أو جودتھا و/أو

في ھذا المستند ، مقدم عرض الذي  المفصلة األدنى الحد شروط كافة الذین یستوفون عروض فقط مقدمو العروض یدعى لتقدیم   
   ال یستوف شرط حد أدنى واحد أوأكثر، لن یبحث في عرضھ.

   المناقصة مستندات على الحصول  
   غیر مشروط بدفع. لھذا اإلجراءتقدیم العروض 

  ."Sourcing Vision "مستندات المناقصة لمقدمي العروض بواسطة منظومة مخراز نت لشركة  ترسل
بشكل مستقل عن طریق الضغط على  لتلقي مستندات المناقصة ، یطلب من كل مشترك التسجیل للمناقصة في منظومة مخراز نت

لمنشروة في موقع مكوروت على االنترنت تحت الرابط المسجل في استمارة التسجیل للمناقصة أو تعبئة استمارة التسجیل ا
یجب إرسال االستمارة المذكورة بموجب التعلیمات في نص استمارة  العنوان " مناقصات" بالسطر المسجل فیھ اسم المناقصة.

   التسجیل، وتلقي مستندات المناقصة ببرید الكتروني معاد .  
     بمسؤولیة كل مشترك التأكد من وصول المستندات وفقاً لطلبھ.

  مؤتمر مقدمي العروض اختیاري
  صباحاً. 10:00االسعة  25.7.2022ستعقد شركة مكوروت مؤتمر مقدمي عروض اختیاري، بتاریخ 

نوط بتقدیرات مقدمي االشتراك في المؤتمر غیر إجباري، ال یعتبر شرط لتقدیم العروض لھذه المناقصة واالشتراك فیھ م
  العروض. 

   سیرسل رابط للمتسجلین لدخول المؤتمر. -TEAMSیعقد المؤتمر بواسطة برنامج 

  شروط الحد األدنى



تحق المشاركة في ھذا اإلجراء لمقدمي عروض الذین حصلوا على مستندات المناقصة ویوجد بحوزتھم المعرفة، القدرة، القوى  
ئمة لتنفیذ المھام المفصلة في مستندات اإلجراء الكاملة، والذین یستوفون كافة شروط الحد األدنى، العاملة الخبیرة والمعدات المال

  .الكاملة المناقصةملخصھا فیما یلي والمفصلة في مستندات 
   یوضح بھذا أنھ توجد شروط حد أدنى لجمیع مقدمي العروض وشروط حد أدنى فردیة لكل فصل من قائمة فصول المناقصة.

اق المناقصة، بإمكان مقدم العرض تقدیمع عرضھ لفصل واحد أو أكثر وفقاً لتقدیرلتھ وبموجب استیفائھ لشروط الحد في نط
   األدنى.

    یمكن االطالع على شروط الحد األدنى في موقع مكورت على االنترنت.
  تقدیم العروض   

  ظھراً. 12:00الساعة  15.8.2022اریخ ت بواسطة منظومة مخراز نت فقط وحتى موعد أقصاه العروض  یجب تقدیم 
  تقدم العروض بالشكل الموصوف في مستندات المناقصة الكاملة فقط.

یلغى ولن یبحث  -العرض الذي ال یوجد في الصندوق المخصص لھذا اإلجراء في الموعد األخیر المحدد أعاله، ألي سب بكان
  فیھ. 

  ك بالحسبان من أجل استیفاء موعد التقدیم المحدد أعاله. یجب على مقدم العرض االستعداد وفقاً لذلك وأخد ذل
  شروط عامة

ً  آخر عرض أي أو األدنى العرض بقبولأیاً كان، وال تلتزم بالتعاقد مع مقدم عرض   ال تلتزم مكوروت ،ویحق لھا إدارة  كان أیا
أو أكثر و/أو إلغاء المناقصة بموجب ، واحد  Best &Finalمفاوضات مع مقدمي العروض و/أو قسم منھم و/أو القیام بإجراء 

  المذكور في مستندات المناقصة و/أو وفقاً الحتیاجاتھا.
   تحتفظ مكوروت لنفسھا بالحق باختیار فائز بعد فائز.

تحتفظ مكوروت بحقھا بطلب فقط قسم من المركبات الموصوفة في المناقصة، قبول قسم من العرض، أو تطبیقھ على مراحل، 
ذلك، تحتفظ مكوروت لنفسھا بالحق وفقاً لتقدیراتھا الحصریة بإلغاء ھذه المناقصة و/أو الخروج بإجراء جدید و/أو وباإلضافة إلى 

تحدیث ھذه المناقصة أو مواعیدھا في أي وقت، وذلك بدون الحاجة بتقدیم تفسیر لمقدمي العروض أو تعویضھم و/أو تعویضھم 
  لكل من حصل على مستندات المناقصة بموجب الموصوف أعاله. مالیاً . إعالن عن اإللغاء / التحدیث یرسل 

  توضیحات
بالشكل الموصوف في مستندات المناقصة عن طریق منظومة مخراز نت فقط.  یمكن التوجھ ،لالستفسار، لألسئلة ولالستفسارات

:  رقمبھاتف أو ، assayaga@mekorot.co.il على العنوان  عبر البرید االلكتروني ،یمكن التوجھ للسید آفي اسیاج 
  من أجل دعم التسجیل.  050- 5429950

  ظھراً. 12:00الساعة  1.8.2022ھو تاریخ الموعد األخیر لتقدیم األسئلة والطلبات 
منعاً  بر جزء ال یتجزء من ھذا المستند.خطیاً لجمیع مقدمي العروض المحتملین في ھذا اإلجراء، وتعت األسئلةتسلم األجوبة على  

لاللتباس، یوضح بھذا أنھ فقط األجوبة التي ستسلم خطیاً تُلزم شركة مكوروت، وال یمكن االعتماد على جواب تم تقدیمھ شفھیاً 
  فقط. 

  لجنة المناقصات المركزیة
  مناقصات قسم في االنترنت على مكوروت شركة موقع في اإلعالن ینشر

http://www.mekorot.co.il  
ینشر اإلعالن في الصحف الصادرة باللغة العبریة وأیضاً في الصحف الصادرة باللغة العربیة ، یوضح بھذا أنھ في كل األحوال 

  لزم.المُ النص المنشور باللغة العبریة ھو النص 

mailto:assayaga@mekorot.co.il
http://www.mekorot.co.il

