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لجنة املناقصات املركزية
مناقصة لتنفيذ  5آبار رصف رشق مقطع شاميل
مناقصة رقم / 18-2021ف

مكوروت رشكة مياه م.ض (فيام ييل":مكوروت") تدعو مقدمي عروض
لالشرتاك يف مناقصة لتنفيذ  5آبار رصف رشق مقطع شاميل آبار مياه ضحلة
يف قضاء مركز كالتايل:
رصف  - 26بعمق حفر مقدّر حوايل 100م ،رصف  - 27بعمق حفر مقدّر
حوايل 110م  ،رصف  - 28بعمق حفر مقدّر حوايل  ،110رصف  - 29بعمق
حفر مقدّر حوايل 110م ،رصف  - 30بعمق حفر مقدّر حوايل 115م.
ُقطر الحفر و ُقطر االنابيب املدخلة يكون حسب املذكور يف الخرائط
واملواصفات املرفقة .يشمل العمل من بني ما يشمله ،اعامل مدن ّية واعامل
حفر والكل كاملبني يف مستندات املناقصة ويف بقية املستندات (فيام
ييل":العمل").
ليكن معلوماً ملقدمي العروض انه عند نرش هذه املناقصة مل تكتمل
االج �راءات بعد لتلقي جميع املصادقات مبا فيه مصادقات تنظيمية،
املطلوبة لتنفيذ العمل وان بدء التنفيذ و/او التنفيذ نفسه ميكن ان يتأخر
حتى تلقي كامل املصادقات املطلوبة للتنفيذ ،دون ان يشكل هذا ادعاء
و/او طلباً من مقدم العرض الفائز اتجاه مكوروت.
كذلك معروف ملقدمي العروض ان تأخ ًريا و/او عدم تلقي كامل املصادقات
املطلوبة ميكن ان يؤدي اىل الغاء هذه املناقصة دون ان يكون بهذا اي ادعاء
و/او طلب من مكوروت.
مدعوون لتقديم عروض فقط مقدمو عروض يستوفون جميع رشوط الحد
االدىن املبينة يف هذا املستند .مقدم عرض اليستويف رشط حد ادىن واحداً او
اكرث ال يتم بحث عرضه.
الحصول عىل مستندات املناقصة
تقديم العروض لهذا االجراء غري منوط بدفع.
للتسجيل لجولة املقاولني واستالم مستندات املناقصة يجب عىل كل مشارك
تعبئة منوذج تسجيل يف موقع االنرتنت ملكوروت ،تحت عنوان "مناقصات"
يف الخانة التي تحمل اسم املناقصة.
جولة مقاولني
اإلشرتاك يف جولة املقاولني إلزامي ويشكل رشط حد أدىن لتقديم العرض،
تجري بتاريخ  20.4.2021الساعة 10:00صباحاً .مكان اللقاء للجولة يكون
يف موقف سيارات سكرتارية كيبوتس چڤعات بريرن.
تفاصيل حول الوصول اىل مكان اللقاء ميكن استالمها من مديرة املرشوع
السيدة اييلت يعقوب هاتف.050-7600964 :
يجب الوصول اىل الجولة بحذاء امان.
نوضح بهذا انه ميكن ملندوب واحد أن ميثل يف الجولة أكرث من مقدم عرض
واحد رشط ان يقدم العرض من مقدم عرض واحد فقط من بني الجهات
التي يتم متثيلها من املندوب يف الجولة.
رشوط حد ادىن
يحق اإلشرتاك ملقدمي عروض حصلوا عىل مستندات املناقصة وبحوزتهم
املعرفة ،القدرة والقوى البرشية الخبرية ومعدات مناسبة لتنفيذ املهام
املفصلة يف مستندات هذه املناقصة والذين يستوفون بأنفسهم رشوط الحد
األدىن التي تلخيصها كالتايل ومفصلة يف مستندات اإلجراء الكاملة:
.1عىل مقدم العرض اإلشرتاك يف جولة املقاولني(لجميع  5اآلبار) يف املكان
واملوعد وبالرشوط املحددة اعاله.
.2عىل مقدم العرض أن يكون مشغ ًال مرخصاً ويلتزم بواجب إدارة حسابات
ومدفوعات رضيبة حسب القانون.
.3مقدم العرض او املقاول الفرعي ذو خربة خالل  5السنوات االخرية التي
تنتهي يف املوعد االخري لتقديم العروض لهذه املناقصة يف تنفيذ ال يقل
عن برئ واحدة الخراج سوائل ،وانتهى تنفيذه بشكل كامل ومتكامل
بعمق 80م وبأدىن قطر 16انش (قطر االنبوب املدخل) .يف حال استوىف
مقدم العرض هذا الرشط بواسطة مقاول فرعي يرفق بالعرض كتاب
التزام بتوقيع مقدم العرض واملقاول الفرعي حسبه تنفيذ االعامل يكون
بواسطة ذات املقاول الفرعي.
.4ال يوجد ملقدم العرض مالحظة "مصلحة حية" (Going Concem
 )Noticeخالل السنة التي سبقت املوعد االخري لتقديم العروض لهذا
االجراء.
.5تقديم كفالة مناقصة مببلغ  100،000ش.ج كاملطلوب يف مستندات
املناقصة .ميكن تقديم كفالة مناقصة ديچيتالية.
تقديم العروض
تقدم العروض يف مغلف مغلق لصندوق يف وحدة املناقصات ملكوروت،
شارع لنكولن  ،9طابق  ،1تل أبيب .ميكن تقديم العروض أيام األحد -
الخميس ولغاية يوم  19.5.21الساعة  12:00ظهراً.
نلفت انتباه مقدمي العروض اىل:
 للدخول اىل مبنى مكوروت يجب املرور بـِ" -فحص دخول".عىل ضوء أعامل القطار الخفيف يف تل أبيب ستكون صعوبات بالوصولاىل مبنى مكوروت.
عىل مقدم العرض ان يأخذ هذا بالحسبان لإليفاء مبوعد التقديم املذكور
يف مستندات املناقصة.
رشوط عامة
مكوروت ال تلتزم بالتعاقد مع أي مقدم عرض ،وال تلتزم قبول أرخص عرض
أو أي عرض آخر ويحق لها إدارة مفاوضات مع مقدمي العروض و/أو إجراء
مرحلة  ،Best&Finalواحدة أو أكرث و/أو إلغاء املناقصة وكل ذلك مبوجب
املذكور يف مستندات املناقصة و/او حسب احتياجاتها.
مكوروت تحتفظ لنفسها بحق اختيار فائز آخر كفائز.
تحتفظ مكوروت بالحق لنفسها بطلب فقط قسم من املركبات املوصوفة
يف املناقصة ،قبول جزء منها ،أو تنفيذها عىل مراحل ،باإلضافة لذلك تحتفظ
بالحق لنفسها مبوجب اعتباراتها املطلقة إلغاء هذه املناقصة و/أو الخروج
مبناقصة جديدة و/أو حتلنة هذه املناقصة ومواعيدها بكل وقت ،وذلك
بدون حاجة بتقديم رشح ملقدمي العروض أو لتعويضهم .بالغ عن اإللغاء/
الحتلنة يرسل لكل من دفع رسوم اإلشرتاك يف اإلجراء كاملذكور أعاله.
توضيحات
لإلستفسار لألسئلة والتوضيحات ميكن التوجه خطياً فقط ،للسيد اڤيطال
آڤي ،بالربيد األلكرتوين  ،aavital@Mekorot.co.ilوذلك لغاية يوم 3.5.21
الساعة  12:00ظهراً .يجب التأكد من وصول الربيد األلكرتوين عىل هاتف:
 03-6230735/707و/او بواتسآب فقط محمول رقم. 050-7283130 :
إجابات عىل األسئلة تسلم خطياً لجميع مقدمي العروض املمكنني لهذا
اإلجراء وتشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا املستند .منعاً لإللتباس نوضح بهذا
أن إجابات تسلم خطياً فقط تلزم مكوروت وال يعتمد عىل إجابة أعطيت
شفوياً.
لجنة املناقصات املركزية
اإلعالن نرش يف موقع اإلنرتنت التابع ملكوروت قسم مناقصات
http://www.mekorot.co.il
نرش اإلعالن يف الصحف العربية وأيضاً يف الصحف العربية
نوضح أنه يف جميع الحاالت النص املعتمد هو النص املنشور بالعربية

