مكوروت رشكة مياه م.ض
لجنة املناقصات املركزية
مج ّمع راحييل برزيالي  -غطا ٌء ٍ
طاف
مناقصة رقم / 22/2021ف
مكوروت رشكة مياه م.ض (فيام ييل” :مكوروت”) تدعو مقدمي عروض للمشاركة يف
مناقصة لتنفيذ غطاء طافٍ من رقع  (EIA) Elvaloyمحصنٌ مبساحة حوايل  40.000م 2يف
مجمع راحييل برزيالي .العمل يشمل من بني ما يشمله تنفيذ غطاء طافٍ ملجمع من رقع
 EIAمبنشآته املختلفة ،تركيب مضخات ،منافخ ،اعامل انابيب ،اطر كهرباء وما شابه ،الكل
حسب مستندات املناقصة واملستندات املرفقة (فيام ييل ” :العمل”).
ليكن معلوماً ملقدمي العروض انه عند نرش هذه املناقصة مل تكتمل االجراءات 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 و احداً او اكرث ال يتم بحث عرضه.
الحصول عىل مستندات املناقصة
تقديم العروض لهذا االجراء غري منوطة بدفع .مع هذا للحصول عىل مستندات املناقصة،
يجب الوصول اىل وحدة املناقصات يف مكوروت الواقعة يف عامرة مكوروت ،شارع لنكولن
 9تل أبيب ،طابق  ،1خالل أيام األحد-الخميس بني الساعات  15:30-08:00قبل املوعد
األخري لتقديم العروض .عند استالم املستندات ُيطلب من املستلم ان يسلم تفاصيل الجهة
التي استلم املستندات لها (مبا فيه ارقام هاتف وفاكس الرسال اعالنات توضيح) وايضا
يحصل عىل ملف خرائط و  USB -الذي يشمل مستندات املناقصة بشكل  PDFوكتاب
كميات محوسب لتعبئة كتاب الكميات من مقدم العرض .يجب تنسيق الوصول مسبقاً
عىل هاتف 073-3521643 :او .052-8515656
جولة مقاولني
اإلشرتاك يف جولة املقاولني إلزامي ويشكل رشط حد أدىن لتقديم العرض ،تجري بتاريخ
 21.4.2021الساعة  .9:00مكان اللقاء للجولة يكون يف مجمع راحييل برزيالي (يف ال
 WAZEمجمع راحييل برزيالي).
تفاصيل حول مكان اللقاء ميكن حصولها من مدير املرشوع السيد امين سالمة 050-
.7702003
يجب التزود بحذاء أمان للجولة.
نوضح بهذا انه ميكن ملندوب واحد أن ميثل يف الجولة أكرث من مقدم عرض واحد رشط ان
يقدم العرض مقدم عرض واحد 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 يف املكان واملوعد وبالرشوط املحددة
أدناه.
	.2عىل مقدم العرض أن يكون مشغ ًال مرخصاً ويلتزم بواجب إدارة حسابات ومدفوعات
رضيبة.
	.3مقدم العرض مقاول مسجل يف فرع  100و/او  200بتصنيف مالئم لقيمة عرضه.
	.4مقدم العرض ذو خربة كمقاول رئييس أو كمقاول ثانوي خالل  7السنوات االخرية
التي تنتهي يف املوعد االخري لتقديم العروض يف تنفيذ احكام اغالق مجمع تراب يجمع
سوائل بواسطة رقع بالستيكية بأدىن مساحة  15دونم .
	.5ملقدم العرض خربة كمقاول رئييس او كمقاول ثانوي يف تنفيذ ال يقل عن عمل واحد
يشمل احكام اغالق برقع من نوع  EIAو/او  PVCو/او  RPPبادىن مساحة  3دونم
برتاكم.
	.6تقديم كفالة مناقصة مببلغ  30،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 ،9
طابق  ،1تل أبيب .ميكن تقديم العروض أيام األحد  -الخميس ولغاية يوم 13.5.2021
الساعة  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 بالوصول اىل مبنىمكوروت.
	ال يسمح الدخول ملواقع مكوروت يف جميع البالد (يشمل مواقع التطوير) ملقاولني،مزودين ،مقدمي خدمات ،سائقني ومرسلني (يشمل لتقديم العروض اىل صناديق
املناقصات او لتزويد معدات) مل يقدموا مستند رسم ًيا يثبت تناولهم التطعيم االول/
الثاين ضد الكورونا او شهادة شفاء.
	جهات غري مطعمة ضد الكورونا الي سبب كان يقومون كرشط لدخول موقع مكوروتبفحيص كورونا كل اسبوع يف ايام االثنني والخميس ويعرضون نتائج الفحوصات اىل
ّ
مدير العمل يف موقع العمل/مدير املنطقة للحصول عىل مصادقة دخول للموقع.
	ابتدا ًء من تاريخ  4.4.2021ال يسمح الدخول ملنشآت الرشكة ملن مل يط ّعم التطعيمالثاين ومرت  8ايام من موعد التطعيم الثاين او مل ينفذ فحوصات كورونا متتالية مرتني
يف االسبوع كاملذكور اعاله.
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&Final
واحدة 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 يان رشايفل بالربيد
األلكرتوين  ،yshraifel@Mekorot.co.ilوذلك لغاية يوم  5.5.2021الساعة 12:00
ظهراً .يجب التأكد من وصول الربيد األلكرتوين و/أو الفاكس عىل ت073-3521643 :
او .052-8515656
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 فقط.
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

