شركة شارع عابر إسرائيل م.ض
مناقصة /عقد رقم  106/61/61لنقل نصب تذكاري
المالكمة والرمح في مفرق جفعات كوح ( مفرق ) 111/114
شركة شارع عابر إسرائيل م.ض ( " الشركة") تطلب بهذا تلقي عروض للتعاقد معها التفاقية لتنفيذ
أعمال نقل النصب التذكاري المالكمة والرمح في مفرق الشوارع  " ( 464/444النصب
التذكاري").
" العمل" أو " األعمال" – كافة األعمال لنقل النصب التذكاري ،الموجود في شمال غرب المفرق
المذكور أعاله ( " الموقع القائم" )  ،للمساحة المخصصة لذلك في جنوب شرق المفرق المذكور
أعاله (" الموقع الجديد")  .تبدأ األعمال ببناء البنى التحتية للنصب التذكاري في الموقع الجديد،
وفقط مع استكمالها يتم تفكيك الموقع القائم والعوامل الموجودة فيه تُنقل للموقع الجديد .تزويد
وتركيب لوائح الذكرى في النصب التذكاري الجديد تُنفذ من قبل المقاول المصادق عليه من قبل قسم
تخليد الجنود في وزارة الدفاع  ،مقدم العرض الفائز يكون مسؤوالً عن التعاقد مع المقاول المصادق
عليه كالمذكور وعلى حسابه ،والكل حسب المفصل في مستندات المناقصة.
فترة التعاقد  -هي لغاية موعد استكمال األعمال .يُطلب من مقدم العرض استكمال األعمال خالل
فترة زمنية ال تزيد عن  9أشهر .كذلك ،يُطلب مقدم العرض الفائز فترة فحص  21شهراً.
طلبات الحد األدنى بالمناقصة -يحق تقديم العروض في هذه المناقصة فقط لمقدم العرض الذي
يستوفي كافة الطلبات المجتمعة التالية:
 مقدم العرض هو اتحاد مسجل في إسرائيل ويُدار بموجب كل قانون. مقدم العرض هو مقاول مسجل في سجل المقاولين بموجب قانون تسجيل المقاولين ألعمالهندسة البناء للعام 6616 -فرع  ( 122فرع رئيسي شوارع ،بنى تحتية وتطوير ) بتصنيف ج 2
وأعلى .
 مقدم العرض هو مقاول معترف فيه لتنفيذ األعمال الحكومية بالفرع وبالتصنيف المذكورين أعاله. مقدم العرض " نفذ" ( حسب التعريف في مستندات المناقصة) خالل السنوات  ( 1222شامل)ولغاية موعد تقديم العروض للمناقصة ،مشاريع في مجال الشوارع ،البنى التحتية والتطوير بحجم

مجتمع ال يقل عن –  9مليون ش.ج ( ال يشمل ضريبة القيمة المضافة)  ،حيث من بينها مشروع
واحد على األقل بحجم ال يقل عن –  2مليون ش.ج ( ال يشمل ضريبة القيمة المضافة).
 مقدم العرض أرفق لعرضه كفالة عرض بالنص المحدد بالمناقصة بمبلغ –  242.222ش.ج. مقدم العرض يستوفي كافة الطلبات بموجب البنود  1 ،1ب 1 ،ب  2من قانون صفقات الهيئاتالعمومية  ،للعام.6691 -
 مقدم العرض اشترك في جولة ولقاء مقدمي العروض .جولة مقدمي العروض تجري بيوم  ،14/2/1222الساعة . 24:22
مكان اللقاء :مبنى السيطرة والمراقبة شارع  )HOMC ( 6الموجود في شارع  6بجانب تحويلة
نحشونيم ( توجد يافطة موجهه)  .بعد الجولة يعقد لقاء مقدمي عروض في الموقع الجديد.
االشتراك في اللقاء وفي الجولة إجباري ويعتبر شرط حد أدنى لالشتراك بالمناقصة.
مستندات المناقصة الكاملة موجودة في موقع انترنت الشركة بالعنوانwww.hozeisrael.co.il/ :
تحت الرباط " مناقصات" – مناقصة  /عقد رقم  422/69/26لنقل النصب التذكاري مالكمة ورمح
في مرفق جفعات كوح ( مفرق .)444/464
يحق لمقدمي العروض الذين اشتركوا في جولة ولقاء مقدمي العروض ،التوجه للشركة بأسئلة
استفسارية لغاية يوم  ، 4/1/1222الساعة  .26:22ترسل األسئلة خطيا ً  ،بواسطة الفاكس ،بموجب
التعليمات الموجودة في مستندات المناقصة.
تقديم العروض يتم ،بتسليم شخصي ،في مكاتب الشركة ،بموجب التعليمات الموجودة في مستندات
المناقصة  ،بيوم  72/7/7069فقط ،ابتداء من الساعة  29:22وحتى موعد أقصاه الساعة .26:22
الشروط في هذا اإلعالن هي شروط ملخصة .مستندات المناقصة تشمل وصف مفصل لألعمال،
الشروط الكاملة لالشتراك بالمناقصة وشروط التعاقد مع مقدم العرض الفائز بالمناقصة .في أية حالة
لوجود تناقض بين المذكور في هذا اإلعالن وبين المذكور في مستندات المناقصة ،المذكور في
مستندات المناقصة هو الملزم.
رؤوفن لبؤون  ،المدير العام
شارع عابر إسرائيل م.ض

