شركة عابر إسرائيل م.ض.
مناقصة رقم 422/995/17
الختيار شركة إلدارة مشروع خط القطار الخفيف في منطقة حيفا الكبرى ,بين حيفا والناصرة
شركة عابر إسرائيل م.ض( .فيما يلي" -صاحبة الدعوة") والتي هي شركة حكومية مختصة بالمشاريع المُعقدة في مجال البنية
التحتية للمواصالت ,وتم تعيينها من قبل الحكومة لإلشراف على مشروع خط القطار الخفيف في منطقة حيفا الكبرى ,بين حيفا
والناصرة ("المشروع") تدعو من خالل هذا اإلعالن لتقديم عروض في مناقصة لوظيفة شركة إدارة المشروع لصالح صاحبة
الدعوة ,كما هو مُفصل في مستندات المناقصة ,بكافة مالحقها ,وكما هو مُفصل في االتفاقية (فيما يلي" :شركة اإلدارة").
.1

خدمات اإلدارة سوف تشمل على الخدمات المُفصلة فيما يلي ("الخدمات"):
 1.1إدارة التخطيط اإلجمالية للمشروع من قبل صاحبة الدعوة بكافة مكوناته.
 1.1إعداد مناقصة إينفرا  ,1مرافقة إجراءات المناقصة واختيار الفائزين.
 1.1مرافقة تنفيذ أعمال إينفرا .1
 1.1إعداد مناقصة إينفرا  ,1مرافقة إجراءات المناقصة حتى اختيار الفائز ومرافقة إجراءات االتفاق المالي.
 1.1إدارة أعمال انشاء إينفرا  ,1حتى تسليم المشروع للتشغيل.
 1.1مرافقة صاحبة الدعوة ومنحها االستشارة خالل سنوات التشغيل الثالثة األولى للمشروع.
 1.1خدمات إضافية مرافقة للمشروع كما هو مُفصل في مستندات المناقصة.

.1

سوف تقوم شركة اإلدارة بمنح الخدمات لصاحبة الدعوة ابتدا ًء من استالم مصادقة البدء بالعمل وحتى موعد انتهاء االتفاقية,
كما هو مُفصل في مستندات المناقصة.

.1

يُمكن أن يكون مُقدم العرض عبارة عن شركة تستوفي شروط الحد األدنى المُحددة لخبير محلي أو مبادرة مشتركة للشركة
التي تستوفي شروط الحد األدنى المُحددة للخبير المحلي وللشركة التي تستوفي شروط الحد األدنى للخبير المتخصص
وبشروط أن تستوفي المبادرة المذكورة جميع الشروط المُفصلة في مستندات المناقصة.

.1

على ُمقدم العرض أن يقترح الجهات التالية في إطار عرضه :خبير محلي ,مدير مشروع ,خبير متخصص ,نائب مدير
المشروع ومدير التخطيط.

.1

أرفق مُقدم العرض لعرضه كفالة بنكية أو كفالة شركة تأمين إسرائيلية بحوزتها رخصة للعمل في مجال التأمين حسب قانون
اإلشراف على الخدمات المالية (تأمين) للعام  ,1981مستقلة وغير مُقيدة بأية شروط بمبلغ  110,000شيكل جديد (بالكلمات:
مائتين وخمسون ألف شيكل جديد) بالصيغة المُلزمة في مستندات المناقصة.

.1

سوف يتم تنظيم عملية اختيار العروض على النحو التالي :ستقوم صاحبة الدعوة في المرحلة األولى بفحص المعلومات
العامة التي تم تقديمها من قبل مُقدم العرض وفقا ً لتعليمات مستندات المناقصة ,ومن ثم ستفحص استيفاء العرض لشروط الحد
األدنى .ستقوم صاحبة الدعوة في المرحلة الثانية ,بإجراء موازنة لمكون الجودة حسب المعايير المُفصلة في مستندات
المناقصة .في المرحلة الثالثة ,سيتم فحص العرض ومنحها النقاط ,وفقا ً لتعليمات المناقصة .تجدر اإلشارة الى أن صاحبة
الدعوة ستقوم بفتح العروض ,فحصها وتقييمها وفقا لتوفر الشروط ال ُملزمة في مستندات المناقصة.

.1

على مُقدمي العروض ان يرفقوا لعرضهم جميع المستندات والمصادقات المطلوبة لغرض اثبات استيفاء شروط الحد األدنى كما
هو مُفصل في مستندات المناقصة ,باإلضافة الى باقي المصادقات والمستندات المطلوبة وفقا ً لمستندات المناقصة.

 .8مستندات المناقصة الكاملة يشمل على مراحل االجراء ,شروط الحد األدنى ومعايير اختيار الفائز والتفاصيل بخصوص
اجتماع مُقدمي العروض موجودة على موقع الشركة على االنترنت بالعنوان www.hozeisrael.co.il/ :تحت عالمة التبويب
"مناقصات"ُ ,يمكن االطالع على مستندات المناقصة وطباعتها من موقع االنترنت المذكور.
 .9أية حتلنة أو تغيير لمستندات المناقصة سوف تكون في موقع صاحبة الدعوة على االنترنت وعلى مُقدم العرض تقع مسؤولية
الحصول على حتلنات بالنسبة لمستندات المناقصة في موقع االنترنت ,وخاصة بفترة قريبة من موعد تقديم العروض.
 .10يحق لمُقدمي العروض طلب الحصول على توضيحات بخصوص مستندات المناقصة من صاحبة الدعوة ,كما هو مُفصل في
مستندات المناقصة ,بإرسالها لعنوان البريد االلكتروني  , einat@hozeisrael.co.ilحتى موعد أقصاه يوم الثالثاء الموافق
 10.7.2018في تمام الساعة .16:00
 .11يجب تقديم العروض ,بداخل مُغلف مُغلق ,بدون أية عالمات تعريفية لمُقدم العرض ,ووفقا ً لما هو مُفصل في مستندات المناقصة,
لصندوق المناقصات في مكاتب صاحبة الدعوة بالعنوان :شارع يجئال ألون ( 11مجدالي تويوتا) تل أبيب ,الطابق  ,1ابتدا ًء من
يوم الخميس ,الموافق  30.8.2018حتى الساعة .17:00
 .11ال تلتزم صاحبة الدعوة باختيار عرض ما ,ويحق لها الغاء المناقصة جميعها او جزء منها ,أو تأجيلها ألي سبب من األسباب وفقا ً
العتباراتها الحصرية.
 .11الشروط في هذا اإلعالن هي مُلخصة فقط .تشمل مستندات المناقصة الكاملة على وصف مُفصل لألعمال ,الشروط الكاملة
لالشتراك في المناقصة وشروط التعاقد مع مُقدم العرض الفائز بالمناقصة .في حالة وجود تناقض بين ما ورد في هذا اإلعالن
وبين ما ورد في مستندات المناقصة ,سوف تكون مُستندات المناقصة هي المُلزمة.
 .11جهة التواصل بخصوص هذه المناقصة هي المحامي عينات جوالن ,هاتف  ,01-1111888بريد الكتروني:
.einat@hozeisrael.co.il

دان شانباخ ,مدير عام
شركة عابر إسرائيل م.ض.

