مناقصة رقم 422/995/17
الختيار شركة إلدارة مشروع خط القطار الخفيف في منطقة حيفا الكبرى ,بين حيفا والناصرة

إكماالً لدعوة تقديم العروض للمناقصة المذكورة في العنوان والتي تم نشرها بتاريخ  ,27.5.2018ترغب شركة عابر
إسرائيل م.ض( .فيما يلي" :الشركة") باإلعالن عن إجراء عدة تغييرات في شروط الحد األدنى للمناقصة ,وعن حتلنة
ابتداء من تاريخ
المواعيد الزمنية للمناقصة ,كما هو ُمفصل في مستندات المناقصة ال ُمحتلنة التي سيتم نشرها
ً
 30.8.2018في موقع الشركة بالعنوان( www.hozeisrael.co.il :فيما يلي" :مستندات المناقصة ال ُمحتلنة" و-
"الموقع" ,حسب اقتضاء الحاجة).
فيما يلي التغييرات الرئيسية في شروط الحد األدنى ,بصورة موجزة:
 .1البند ( 2.2الخبرة المهنية) للملحق ال( 2-شروط الحد األدنى لمدير المشروع) للدعوة لتقديم عروض ,سيتم
تصحيحها بحيث أن "لصالح صاحب دعوة للعمل أو صاحب امتياز ,على األقل اثنين ( )2من مشاريع المواصالت,
أحدهم في مرحلة التخطيط واآلخر في مرحلة التنفيذ ,حيث يبلغ الحجم المالي التراكمي ألعمال المقاوالت في كل
مشروع من هذه المشاريع ثالث مائة مليون ( )300,000,000شيكل جديد على األقل ,حيث أنه بالنسبة للمشروع في
مرحلة التخطيط ,فقد تم إكمال مرحلة التخطيط خالل الفترة المعنية ,وبالنسبة للمشروع في مرحلة التنفيذ ,فقد تم
إكمال مرحلة التخطيط خالل الفترة المعنية وبشرط أن أحد المشاريع المقترحة على األقل هو مشروع مواصالت
للخطوط وأحد المشاريع المُقترحة تم إدارته لصالح صاحب الدعوة لتنفيذ العمل".
 .2باإلضافة الى ذلك ,تم حتى اآلن اجراء المزيد من التغييرات التي قد تؤثر على طريق اثبات الشروط والمتطلبات
في المناقصة ,كما هو مُفصل في مستندات المناقصة المُحتلنة.
 .3على ضوء التغييرا ت في شروط المناقصة المذكورة أعاله ,تم تمديد الموعد األخير لتقديم األسئلة وطلبات
االستفسار ,كما هو ُمفصل في مستندات المناقصة ال ُمحتلنة ,حتى تاريخ  6.9.2018حتى الساعة  ,16:00وتم
تأجيل موعد تقديم العروض للمناقصة لتاريخ  11.10.2018حتى الساعة .17:00
 .4بإمكان مُقدمي العروض الذين لم يشاركوا في اجتماع مُقدمي العروض بتاريخ  ,26.6.2018والذي ال يعتبر بمثابة
شرط لالشتراك في المناقصة ,ويرغبون باالشتراك في اجتماع مُقدمي العروض اإلضافي على ضوء التغييرات
التي أجريت في مستندات المناقصة المُحتلنة ,مدعوون للتوجه بواسطة البريد االلكتروني لجهة التواصل في
المناقصة ,كما هو مُفصل في مستندات المناقصة ,وذلك حتى موعد أقصاه  6.9.2018الساعة  .12:00يجدر
التوضيح الى الشركة سوف تأخذ بعين االعتبار اجراء اجتماعي إضافي لمُقدمي العروض في حالة استالم توجهات
بهذا الخصوص.
كما تم التوضيح أيضا ً ان مواد اجتماع مُقدمي العروض الذي أجري بتاريخ  ,26.6.2018تم نشرها بصورة كاملة
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دان شانباخ ,مدير عام
شركة عابر إسرائيل م.ض.

