شركة شارع عابر إسرائيل م.ض
مناقصة /اتفاقية رقم 408/9/1+2/17
لتنفيذ أعمال اولية في مقاطع  1و 2 -لشارع عابر إسرائيل
شركة عابر إسرائيل م.ض"( .الشركة") تدعو من خالل هذا اإلعالن لتقدمي عروض للتعاقد معها باتفاقية
لتنفيذ أعمال اولية في مقاطع  1و 2 -لشارع عابر إسرائيل (شارع رقم  ,)6بني مفرق عني توت الى
يوكنعام ,مبناسبة توسيع شارع رقم  70الى شارع سريع ( 6/70بنا ًء على خطة البناء القطرية 31أ,1/
خطة البناء القطرية 31أ 2/وخطة البناء القطرية 31أ ,)18/كما هو مذكور في الشروط املُفصلة ملستندات
املناقصة.
 .1تشمل األعمال في هذه املناقصة /االتفاقية من بني عدة أمور على:
 .1.1إنشاء قطاع للبنية التحتية ,مبا في ذلك جدار داعم بجانب شارع رقم  70وطريق خدمة قصير ,ممرات
ملد البنى التحتية للكهرباء واالتصاالت ,خط مياه ,أعمال تعبئة وبناء ,تفاصيل الصرف املائي وأعمال
إلعادة تأهيل املناظر اخلارجية (يشمل على غرس أشجار ,نقل األشجار ,اقتالع األشجار) ومنظومات
للري.
 .1.2أعمال حفر متكاملة تقطع شارع رقم  70ملرور البنى التحتية للكهرباء ,االتصاالت ,املاء والري.
 .1.3أعمال حفر أفقية لصالح شركة "مكوروت" في شارع سولتام.
 .1.4نقل البنية التحتية للصرف الصحي اخلاص بشركة "مي مجيدو" ,يشمل على أعمال حفر متكاملة لقطع
شارع رقم .70
 .1.5نقل خط االتصاالت مبلكية شركة "بارتنر" على طول طريق الغابة شرقي شارع رقم  ,70تشمل
باألساس على أعمال حفر.
احملتوى الكامل لألعمال ُمفصل في مستند ج'( 1املواصفات اخلاصة) ملستندات املناقصة.
 .2فترة التعاقد – على املقاول الفائز في املناقصة إكمال كافة األعمال املذكورة في املناقصة /االتفاقية خالل فترة
 9أشهر من املوعد املحُ دد في أمر البدء بالعمل ,حسب النقاط الرئيسية املُفصلة في املستند ي' ملستندات
املناقصة .فترة الفحص ستكون ملدة  12شهرا  ,بالشروط املُفصلة في مستندات املناقصة /االتفاقية.
 .3شروط احلد األدنى:
يحق االشتراك في املناقصة فقط ملقاولني يستوفون كافة املتطلبات التراكمية التالية:
 .3.1هيئة قانونية ُمسجلة في إسرائيل في سجل ُيدار حسب القانون.
 .3.2مقاول ُمسجل في سجل املقاولني حسب قانون تسجيل املقاولني لألعمال الهندسية االنشائية
للعام  1969في الفرع ( 200شوارع وحفريات) بتصنيف مالي ج' 4فما فوق.
ُ .3.3مقاول ُمعترف به لتنفيذ األعمال احلكومية في الفرع والتصنيف املطلوب في البند الثانوي  3.2أعاله.
ُ .3.4مقاول يستوفي كافة متطلبات اخلبرة التراكمية  3.4.2 - 3.4.1على النحو التالي:
 .3.4.1نفذ منذ العام ( 2012يشمل) وحتى املوعد األخير لتقدمي العروض مشاريع شق شوارع
وبنية حتتية بحجم تراكمي ال يقل عن  30,000,000شيكل جديد ال يشمل ضريبة القيمة
املضافة.
 .3.4.1نفذ وأكمل منذ العام ( 2012يشمل) وحتى املوعد األخير لتقدمي العروض على األقل
مشروع واحد لشق شوارع وبنية حتتية بحجم مالي ال يقل عن  10,000,000شيكل
جديد ال يشمل ضريبة القيمة املضافة.
تعريف "مشروع شق شوارع وبنية حتتية"" ,تنفيذ" و" -إنهاء" بخصوص شرط احلد األدنى
املذكور أعالهُ ,مفصل في مستند الدعوة لتقدمي العروض للمناقصة.
 .3.5مقاول عرض خبرة ُمثبتة بتنفيذ أعمال احلفر متكاملة وأفقية بالصخور ,كما هو ُمفصل على النحو التالي:
املقاول أو الهيئة املتعاقدة مع املقاول باتفاقية لغرض تقدمي عرض لهذه املناقصة لتنفيذ األعمال في مجال
احلفريات املتكاملة واألفقية بالصخور كما هو ُمفصل في مستندات املناقصة (فيما يلي" :جهة
متعاقدة") نفذ وأكمل في الفترة املمتدة بني  1.1.2012وحتى موعد تقدمي العروض لهذه املناقصة,
على األقل عمل حفري متكامل واحد من نوع  HDDبقطر  32إنش وبطول  120متر على األقل في
أرض صخرية ,وكذلك عمل حفري واحد دقيق للصرف الصحي و/أو لتصريف املياه (خلط جاذبي)
بطول  100متر وبقطر  450مم على األقل في أرض صخرية.
بخصوص هذا البند الثانوي ,جتدر اإلشارة الى أن "نفذ" تعني -سوا ًء بواسطة التنفيذ الذاتي من قبل
املقاول أو تنفيذ من قبل جهة متعاقدة.
 .3.6شارك املقاول في لقاء وجوالت ُمقدمي العروض.
 .3.7مقاول أرفق لعرضه كفالة عرض بالصيغة والشروط املحُ ددة في مستندات املناقصة.
 .3.8مقاول يستوفي كافة املتطلبات املعنية حسب قانون صفقات الهيئات العامة ,للعام .1976
 .4سوف يتم إجراء لقاء املقاولني ومن ثم اجلولة امليدانية بتاريخ  1.2.2018في متام الساعة .9:00
نقطة االلتقاء :مفرق هتسڤي  ,في مجمع مديرية مشروع مقاطع  3و 7 -لشارع رقم ( 6مكاتب شركة "إمي متوم").
االشتراك في لقاء وجولة املقاولني هو أمر الزامي و ُيعتبر مبثابة شرط حد أدنى لالشتراك في املناقصة.
 .5مستندات املناقصة الكاملة ,مبا في ذلك كافة املالحق واخلوارط للمناقصة موجودة في موقع الشركة على
االنترنت بالعنوان www.hozeisrael.co.il :حتت عالمة التبويب "مناقصات".
على أي ُمقدم عرض يرغب بتقدمي عرضه للمناقصة أن يطبع مستندات املناقصة وتقدميها بحيث تكون ُمجلدة
حسب الترتيب املوجود في ملف ال ,PDF -بالطريقة املُفصلة في دعوة تلقي العروض للمناقصة.
	.6يمُ كن للراغبني بإرسال األسئلة االستفسارية للشركة حتى تاريخ  .11.2.2018يجب إرسال األسئلة
االستفسارية خطيا ً فقط ليد السيد جلعاد افراتي ,لعنوان البريد االلكتروني.gilade@hozeisrael.co.il :
 .7يجب تقدمي العروض بداخل ُمغلف مغلق لصندوق املناقصات في مكاتب الشركة بتاريخ  27.2.2018ابتدا ًء
ٍ
بوقت
من الساعة  09:00وحتى موعد أقصاه الساعة  15:00ظهرا ً .قد يتم إقصاء أي عرض سيتم تقدميه
متأخر حسب اعتبارات الشركة احلصرية.
 .8الشروط في هذا اإلعالن هي ُملخصة فقط ,الشروط واملتطلبات الكاملة ُمفصلة في دعوة تلقي العروض
وفي باقي مستندات املناقصة ,وما ورد فيها يفوق على ما ورد في هذا اإلعالن.
دان شانباخ ,مدير عام
شركة عابر إسرائيل م.ض.

شركة شارع عابر إسرائيل – بوجهتها للنقب وللجليل

