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مكوروت رشكة مياه م.ض
لجنة املناقصات املركزية

مناقصة اطار علنية لتزويد وتركيب ديزل مولدات لرشكة مكوروت
مناقصة رقم /17 - 2021ف

مكوروت رشكة مياه م.ض (فيام ييل":مكوروت") تدعو مقدمي عروض لالشرتاك يف مناقصة اطار لتزويد ،شحن ،تنزيل ،تركيب ،تفعيل
وتقديم صيانة(عند الحاجة) لديزل مولدات يف كل قدرة وتيار يف جميع انحاء البالد ،الكل كاملبني يف مستندات املناقصة الكاملة.
يشمل العمل يف كل موقع ،املركبات التالية :جميعها او جزء منها :تزويد وتركيب ديزل -مولدات ،تزويد وتركيب خزانات سولر
ومبنى ،اقامة مجمع سوائل ،اعامل عىل مبنى قائم (دهان ،بلون افوكيس ،تريس ،هوايات ،بحش (وما شابه) تثبيت ديزل -مولدات،
تثبيت خزانات سولر وبطاريات حامية صاممات لخزانات سولر ،انتاج ،تزويد وتركيب لوحات كهرباء ،محول ،محول تردد/مشغالت
خفيفة،تركيب مقياس استيعاب بطاريات ،اعامل حامية شاملة ،اعامل اطفائية ،تنفيذ اعامل كهرباء يف جناح ديزل مولدات يشمل
تزويد ومد كوابل طاقة وسيطرة بني ديزل مولدات ولوحة الكهرباء يف املنشأة ،تشغيل محيل وشامل ،صيانة الديزالت وما شابه،
الكل كاملبني يف مستندات املناقصة.
نؤكد ان العمل يف املناقصة يشمل تزويد جميع املواد املطلوبة لتنفيذ العمل كام ًال ومتكام ًال .من ًعا للشك ،نوضح انه كلام تط ّلب،
يحق ملكوروت طلب تزويد ديزل مولدات دون مركبات اخرى ،الكل وفق احتياجات مكوروت وحسب اعتباراتها الحرصية ،رشط ان
ال يُطلب اكرث من  2ديزل مولدات (دون مركبات اخرى) لكل منطقة عىل حدة .نوضح ايضا ان تزويد ديزالت مولدات تكون ملوقع
الرتكيب او ملخازن مكوروت يف انحاء البالد مثلام تشري مكوروت.
نلفت انتباه مقدمي العروض ان مكوروت تنوي تشغيل مقاولني آخرين من قبلها لتنفيذ اعامل سيطرة محلية وايضا كلام تط ّلب
لتنفيذ اعامل عىل لوح كهرباء قائم .ضمن املناقصة تقسم البالد اىل مناطق (شامل ،مركز وجنوب) كاملبني يف مستندات املناقصة
الكاملة.
يحق لكل مقدم عرض ان يختار املنطقة التي يقدم لها عرضا ومبقدوره تنفيذ االعامل موضوع هذا االجراء وايضا تقديم عرض مختلف
لكل واحدة من هذه املناطق اي ميكن تقديم عروض اسعار مختلفة لكل منطقة ،حسب خيار مقدم العرض ،عىل مقدم العرض تقديم
عرض كامل لواحدة او اكرث من املناطق التي اختار مقدم العرض لتقديم عرضه كاملذكور .ال تقبل عروض جزئية ألي منطقة معينة.
مقدم عرض عىل الرغم من املذكور يقدم عرضا جزئ ًيا كاملذكور ،تفكر مكوروت يف الغاء عرضه بخصوص ذات املنطقة و/او حول جميع
املناطق التي قدم لها م ًعا ،وفق اعتباراتها الحرصية.
نوضح ونؤكد بهذا ،تنوي مكوروت التعاقد مع حتى  3مقدمي عروض ،مقدم عرض واحد لكل منطقة ،حيث يستطيع مقدم عرض
واحد الفوز بجميع املناطق اال حسب الظروف ووفق رأي مكوروت ال ميكن العمل كذلك يف هذه الحالة يحق ملكوروت اختيار عدة
فائزين حسب احتياجاتها واعتباراتها الحرصية .ايضا كلام تعاقدت مكوروت مع مقدمي عروض مختلفني يف مناطق مختلفة ،يحق
ملكوروت نقل مقاول فائز ملناطق اخرى عند الرضورة وفق اعتباراتها الحرصية.
مدة التعاقد لهذا االجراء هي  12شه ًرا ،تحتفظ مكوروت بامكانية متديد مدة التعاقد لِ  24 -شه ًرا وبعدها ملدة اضافية من 24
تم متديد االتفاقية تستمر جميع رشوطها بالرسيان دون
شه ًرا (املجموع  5سنوات) هذا حسب اعتباراتها الحرصية و اجراءاتها فقطّ .
تغيري اال اذا ذكر جليا يشء آخر.
عند نهاية مدة الكفالة متتلك مكوروت بامكانية تبليغ املقاول عن رغبتها باستمرار تقديم كفالة و صيانة للمنظومات لِ  5 -فرتات كل
الطرفي.
واحدة من سنة (حتى  5سنوات) حسب السعر الذي اقرتحه ضمن املناقصة وبخضوع لتعليامت االتفاقية بني
نْ
نوضح بهذا ان التعاقد مع مقدم/ين العرض الفائز/ين باتفاقية االطار ال يشكل اي التزام من مكوروت يطلب اعامل بأي كمية و/
او حجم مايل و/او تسليم عمل متواصل.
طلب االعامل يكون حسب احتياجات مكوروت من حني آلخر ووفق اعتباراتها الحرصية .نوضح ونؤكد ان كل توقع او كميات ،او
حجم اعامل تسلم ملقدمي العروض هي تخمني فقط وكميات وحجم مقدر ،عرضها جاء فقط لتقديم صورة شاملة وغري ملزمة ،عدم
النظر اليها بأي شكل و/او كيفية و/او طريقة انها ملزمة و/او ترصيح و/او اي عرض ملكوروت لطلب اعامل بأي حجم ،وال يكون
ملقدمي العروض اي شكوى و/او طلب من مكوروت بهذا الصدد .نوضح ايضا ال يكون ملقدم العرض الفائز امتيا ًزا يف تنفيذ االعامل
ويف جميع الحاالت تحتفظ مكوروت لنفسها بحق التعاقد مستقب ًال مع مقاولني آخرين لتنفيذ االعامل موضوع هذا االجراء ،مبا فيه
بواسطة الرشكة الفرعية شاحم مكوروت تنفيذ م.ض الكل بخضوع لتعليامت كل قانون وحسب الظروف وال يكون ملقدمي العروض
الفائزين اي شكوى و/او طلب من مكوروت بسبب ذلك.
مدعوون لتقديم عروض فقط ملقدمي عروض يستوفون جميع رشوط الحد االدىن املبينة يف هذا املستند .مقدم عرض ال يستويف
رشط حد ادىن واحدًا او اكرث ال يتم بحث عرضه.
استالم مستندات املناقصة
ميكن استالم نسخة من مستندات هذه املناقصة مجا ًنا بواسطة نظام مناقصات الكرتوين " "sourcingvisionللتسجيل واستالم رابط
للنظام بربيد الكرتوين يجب التوجه اىل السيدة اميي نورئيل يف العنوان enuriel@mekorot.co.il :مع ذكر التفاصيل التالية :اسم
الرشكة الطالبة ،اسم مندوب االتصال الشخيص والعائلة ،العنوان ،ميكود ،هاتف ،خليوي ،عنوان بريد الكرتوين للرشكة ورقم رشكة/
مشغل مرخص بعد التسجيل يرسل اعالن بالربيد االلكرتوين يشمل اسم املستعمل ورمزًا رسيا ورابطا لدخول النظام والحصول عىل
نسخة من مستندات املناقصة كاملذكور ولتقديم العرض بواسطة النظام.
يجب التصديق عىل استالم مستندات املناقصة بضغطة عىل "اضغط ملصادقة استالم الربيد االلكرتوين" الظاهر يف بداية اعالن الربيد
االلكرتوين .ترسل اعالنات توضيح اىل الربيد االلكرتوين املعرف يف النظام اذا وجدت.
ميكن االطالع عىل مستندات املناقصة يف وحدة املناقصات يف مكوروت الواقعة يف مبنى مكوروت ،شارع لنكولن  9تل ابيب ،طابق
 ،1يف ايام االحد -الخميس بني الساعات  9:00-15:00تسليم نسخة من مستندات املناقصة يخضع لتسليم تفاصيل كاملذكور اعاله
للتسجيل يف النظام .يجب تنسيق الوصول مسبقا عىل بريد الكرتوين . enuriel@mekorot.co.il :نوضح انه يجب تقديم العروض
فقط بواسطة نظام " "sourcingvisionحتى املوعد االخري لتقديم العروض كتعريفه فيام ييل:
نلفت انتباه مقدمي العروض اىل :لدخول مبنى مكوروت يف شارع لينكولن  9تل ابيب يجب املرور "مبراقبة دخول" .يجب تنسيق
الوصول بالتوجه اىل بريد الكرتوين enuriel@mekorot.co.il :ايضا عىل ضوء اعامل القطار الخفيف يف تل ابيب هنالك صعوبات
بالوصول اىل مبنى مكوروت.
باالضافة ،بسبب حالة الطوارئ ميكن ان تكون قيود عىل تنقل مقدمي العروض والوصول اىل مبنى مكوروت وهنالك قيود حول
التطعيم ضد الكورونا ،ايضا ستكون مكاتب مكوروت مغلقة بني التواريخ  26.3.21حتى  4.4.21بسبب عطلة الفصح ال يكون اي
رد يف هذه االيام (يشمل الربيد االلكرتوين) .عىل مقدمي العروض ان يأخذوا هذا بالحسبان اليفاء املوعد االخري لتقديم العروض
املذكور اعاله.
ابتداء من تاريخ  11.3.21ال يسمح الدخول اىل منشآت الرشكة ملن مل يتلق الوجبة الثانية .منعا للشك نوضح ان من مرض وشفي ال
يسمح له الدخول اىل منشآت الرشكة اال اذا عرض شهادة مشاىف.
رشوط حد ادىن
يحق االشرتاك يف االجراء ملقدمي عروض حصلوا عىل مستندات املناقصة ولديهم املعرفة ،القدرة ،موارد برشية ماهرة ومعدات
مالمئة للقيام باملهام املبينة يف مستندات االجراء الكاملة ،ويستوفون جميع رشوط الحد االدىن التي نأيت مبلخصها وهي مبينة يف
مستندات االجراء الكاملة:
 .1ان يكون مقدم العرض مشغال مرخصً ا يقوم بادارة حسابات ومدفوعات الرضيبة حسب القانون.
 .2مقدم العرض و/او مقاول فرعي من قبله ،مسجل يف سجل املقاولني وفق قانون تسجيل مقاولني العامل هندسة بناء1969 -
واالنظمة التي أقرت لتنفيذه بفرع ( 160كهرباء واتصاالت مبانٍ ).
منتجا ارسائيل ًيا لثنائيات ديزل مولدات او مزودًا ارسائيل ًيا ميثل منتجا ارسائيليا و/او مزودا ارسائيليا ميثل
 .3ان يكون مقدم العرض ً
منتجا اجنبيا لثنائيات ديزل مولدات .يف حال مقدم العرض ليس املنتج نفسه ،يجب ارفاق مصادقة املنتج انه يحق ملقدم العرض
االخريتي اللتني تنتهيان يف املوعد االخري لتقديم العرض.
تسويق ثنائيات ديزل مولدات للمنتج خالل السنتني
نْ
 .4ملقدم العرض خربة يف تنفيذ اعامل تزويد وتركيب ثنائيات ديزل مولدات بادىن قدرة  450حصانا وادىن تيار  400ڤولط يف  5مواقع
مختلفة عىل االقل خالل  5السنوات االخرية التي تنتهي يف املوعد االخري لتقديم العروض للمناقصة .كل عمل يف كل واحد من املواقع
املذكورة يشمل اعامال مدنية و/او اعامل كهرباء.
 .5ان يكون ملنتج الثنائيات تأهيل ملواصفات .ISO 9001
 .6ملنتج الثنائيات و/او ملقدم العرض منشأة لفحص تح ّمل الثنائيات التي يقرتحها.
 .7مقدم عرض الذي هو "مزود خارجي" كتعريف هذا االصطالح يف انظمة املناقصات (االلتزام بتعاون صناعي)  ،2007يلتزم بايفاء
طلبات سلطة التعاون الصناعي (فيام ييل":הרשפ״ת") ايفائها بكل ما يتعلق بالتزام التعاون الصناعي اذا يرسي وفق االنظمة
املذكورة ،والكل حسب املبني يف ملحق  9من مستندات االجراء (ملحق سلطة التعاون الصناعي).
تقديم العروض
يجب تقديم العروض فقط بواسطة صندوق العروض االلكرتوين يف نظام " "sourcingvisionاملعد لهذه املناقصة ،حتى يوم
 13.4.2021الساعة  12:00ظه ًرا (فيام ييل":املوعد االخري لتقديم العروض")| عدم تقديم العروض بأي طريقة اخرى.
ال تقبل عروض تقدم بعد املوعد االخري لتقديم العروضم عرض ال يكون يف الصندوق املعد لهذا االجراء يف املوعد االخري لتقديم
العروض اعاله ألي سبب كان يلغى وال يُبحث .تبلغ مكروت مقدمي العروض املسجلني يف النظام االلكرتوين " "sourcingvisionعن
اي تغيري يف املوعد االخري لتقديم العروض.
رشوط عامة
مكوروت ال تلتزم بالتعاقد مع اي مقدم عرض ،ال تلتزم بقبول اقل عرض او اي عرض اخر ويحق لها مفاوضة مقدمي العروض و/
او اتخاذ اجراء  Best&Finalواحدا واكرث و/او الغاء املناقصة حسب املذكور يف مستندات املناقصة و/او حسب احتياجاتها .تحتفظ
مكوروت بحق اختيار فائز بعد فائز.
تحتفظ مكوروت بحق طلب فقط جزء من املركبات املذكورة يف املناقصة ،قبول اجزاء من العرض او تحقيقه مبراحل ،باالضافة تحتفظ
لنفسها بحق ،وفق اعتباراتها الحرصية ،الغاء هذه املناقصة و/او اصدار اجراء جديد و/او حتلنة هذه املناقصة او مواعيدها يف اي
وقت وهذا دون الحاجة لتقديم تفسري ملقدمي العروض او تعويضهم .اعالن عن الغاء/حتلنة يرسل لكل من حصل عىل مستندات
املناقصة كاملذكور اعاله.
توضيحات
لالستفسار ،اسئلة وتوضيحات ميكن التوجه ،خطيا فقط ،بواسطة نظام " "sourcingvisionو/او شحن ملف يف النظام املذكور.
طلبات توضيح ُتقبل حتى يوم  25.3.21الساعة  12:00ظه ًرا.
رد عىل االسئلة يسلم خطيا يف نظام " "sourcingvisionلجميع مقدمي العروض املسجلني لهذا االجراء وتشكل جز ًءا غري منفصل عن
هذ املستند .منعا للشك نوضح فقط رد يسلم خطيا يلزم مكوروت وعدم االعتامد عىل اي رد شفوي فقط.

لجنة املناقصات املركزية
نرش االعالن يف موقع االنرتنت ملكوروت زاوية مناقصاتhttp://www.mekorot.co.il :
نرش االعالن يف الصحف العربية والصحف العربية.
نوضح انه يف جميع الحاالت النص املعتمد هو النص املنشور بالعربية.

