مناقصة  /عقد رقم 415/50/17
لتقديم خدمات مراقبة حسابات وفحوصات كميات

شركة شارع عابر إسرائيل م .ض ( " الشركة") تطلب بهذا تلقي عروض للتعاقد معها باتفاقية لتقديم خدمات مراقبة
حسابات وفحوصات كميات في مشاريع مختلفة للشركة.
" العمل" أو " األعمال" تشمل تنفيذ فحوصات قبل الخروج للمناقصة ،فحوصات في نطاق مرافقة مشاريع تشمل
فحوصات حسابات نهائية للمشروع ،وفحوصات األمر بتغييرات  /إضافات  ،حسب المفصل في مستندات المناقصة.
فترة التعاقد هي لمدة  5سنوات ،لكن بسبب طبيعة األعمال يمكن ان يُطلب من مقدم العرض الفائز تكملة المهام التي
فُرضت عليه في فترة التعاقد أيضا ً بعد انتهاء فترة التعاقد.
طلبات حد أدنى بالمناقصة -يحق تقديم العروض بالمناقصة فقط لمقدم عرض يستوفي كافة الطلبات المجتمعة فيما يلي :
-

مقدم العرض هو اتحاد أو مشغل مرخص ،مسجل ويُدار بموجب القانون في إسرائيل.

-

رئيس الطاقم من قبل مقدم العرض هو مهندس مدني.

-

لرئيس الطاقم من قبل مقدم العرض تجربة بتنفيذ فحوصات قبل المناقصة /تغييرات في مشاريع في نطاق البنى
التحتية للمواصالت (حسب تعريفها في مستندات المناقصة ) بقيمة مجتمعة ال تقل عن  300 -مليون ش.ج وتنفيذ
مراقبة حسابات وفحوصات كميات في مشاريع في مجال البنى التحتية للمواصالت بقيمة مجتمعة ال تقل عن -
 500مليون ش.ج  ،الكل بموجب القيم االسمية ال يشمل ضريبة القيمة المضافة ،ابتداء من تاريخ 1.1.2010
ولغاية يوم تقديم العروض للمناقصة .تُفحص التجربة بما يتعلق باألعمال التي نُفذت واستكملت كالمذكور في موعد
تقديم العروض للمناقصة.

-

مقدم العرض يستوفي كافة الطلبات بموجب البنود  2 ,2ب 2 ،ب 1من قانون صفقات الهيئات العمومية ،للعام -
.1976

-

مقدم العرض أرفق لعرضه كفالة عرض بالنص المحدد في مستندات المناقصة بقيمة – 25,000ش.ج .

-

مقدم العرض أشترك في لقاء مقدمي العروض .

لقاء مقدمي العروض يعقد بتاريخ  ،11.9.2017الساعة  14:00 :في مكاتب الشركة في شارع يجئال ألون  ،65تل
أبيب  ،الطابق السابع .االشتراك في لقاء مقدمي العروض إجباري ويعتبر شرط حد أدنى لالشتراك بالمناقصة.
يحق لمقدمي العروض الذين اشتركوا في لقاء مقدمي العروض ،التوجه للشركة بأسئلة استفسارية لغاية تاريخ
 19.9.2017الساعة  .16:00تُرسل األسئلة خطيا  ،بموجب التعليمات الموجودة في مستندات المناقصة.
تقديم العروض يتم تقديم العروض ،بتسليم شخصي فقط ،في مكاتب الشركة  ،بموجب التعليمات الموجودة في مستندات
المناقصة ،بتاريخ  16.10.2017فقط ،ابتداء من الساعة  09:00وحتى موعد أقصاه الساعة .16:00
مستندات المناقصة الكاملة موجودة في موقع انترنت الشركة بالعنوان  www.hozeisrael.co.il/ :تحت التبويب
" مناقصات".

الشروط في هذا اإلعالن هي شروط ملخصة .مستندات المناقصة الكاملة تشمل وصف مفصل لألعمال ،الشروط الكاملة
لالشتراك بالمناقصة وشروط التعاقد مع مقدم العرض الفائز بالمناقصة .في حالة وجود تناقض بين المذكور في هذا
اإلعالن وبين المذكور في مستندات المناقصة ،المذكور في مستندات المناقصة هو الملزم.
دان شنبخ ،المدير العام
شركة شارع عابر إسرائيل م.ض

