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مكوروت رشكة مياه م.ض
قسم موارد برشية وادارة
وحدة الرشاء واالمدادات

مناقصة علنية ر- 18/2020
لتزويد صاممات هيدراولية معامالت صدمات

 بقطر 20 انش، PN-40 لنظام صدمات يف محطة كسلون
مكوروت رشكة مياه م.ض تدعو اىل تقديم عروض لتزويد صاممات هيدراولية 
معامالت صدمات بقطر 20 انش، PN-40 لنظام صدمات يف محطة كسلون، 
تخزين،  مراقبة  وتنزيل  شحن  تزويد،  تغليف،  اختبار،  فحص،  انتاج،  يشمل 
وتركيب يف موقع محطة كسلون التابعة ملكوروت، والكل كاملبني يف مستندات 

املناقصة.
تسجيل واستالم مستندات املناقصة

النظام االلكرتوين  ميكن استالم نسخة من مستندات هذه املناقصة مجاناً من 
الكرتوين  بريد  لنظام  رابط  عىل  والحصول  للتسجيل   ."SourcingVision"
تل:   Gattia@mekorot.co.il اطّية  هوديه  چييل  السيدة  اىل  التوجه  يجب 
6230577-03، مع ذكر التفاصيل التالية: اسم الرشكة الطالبة، االسم الشخيص 
والعائلة ملندوب االتصال، العنوان، ميكود، هاتف، خليوي، عنوان بريد الكرتوين 
للرشكة ورقم الرشكة/مشغل مرخص. عند التسجيل ترسل رسالة بريد الكرتوين، 
تشمل اسم  املستعمل و رمز رسي ورابط دخول للنظام للحصول عىل نسخة 

من مستندات املناقصة كاملذكور ولتقديم عرض بواسطة النظام.
ملصادقة  "اضغط  عىل  بضغطة  املناقصة  مستندات  وصول  مصادقة  يجب 
استالم الربيد االلكرتوين" الذي يظهر يف بداية اعالن الربيد االلكرتوين اىل الربيد 
االلكرتوين، املعرف يف النظام ترسل بالغات وتوضيحات اذاوجدت. ايضا ميكن 
مكوروت  يف  واالم��دادات  الرشاء  وحدة  يف  املناقصة  مستندات  عىل  االطالع 
ابيب، طابق 2، )ممر C( يف  الواقعة يف مبنى مكوروت، شارع لنكولن 9 تل 
ايام االحد - الخميس بني الساعات 15:00-9:00 ، تسليم نسخة من مستندات 

املناقصة خاضعة لتسليم تفاصيل كاملذكور اعاله للتسجيل يف النظام.
رشوط حد ادىن

يحق تقديم عروض ملقدمي  عروض حصلوا عىل مستندات االجراء ويستوفون 
جميع رشوط الحد االدىن املبينة فيام ييل:

ميثل  الذي  ارسائيلًيا  مزوًدا  او  ارسائيلًيا  منتًجا  يكون  ان  العرض  مقدم  1  عىل 
منتًجا ارسائيلًيا او مزوًدا ارسائيلًيا ميثل منتجا اجنبياً. يف حال  مقدم العرض 
ليس املنتج بنفسه، يجب ارفاق مصادقة املنتج عىل انه يحق ملقدم العرض 
ان يسوق صاممات فراشة للمنتج يشمل التزام املنتج لدعم جاٍر للخدمات 

وللصيانة.
2.  للمنتج خربة يف انتاج ال يقل عن 5 صاممات معاملة صدمات بقطر 20 انش 
وما فوق بتدريج ضغط  PN-40 وما فوق حيث رّكبت خالل 5 السنوات 

االخرية وتنتهي يف املوعد االخري لتقديم العروض لهذه املناقصة.
   الثبات االيفاء برشط حد ادىن هذا يجب ارفاق قامئة زبائن ميكن فحصها من 
قبل مكوروت التي تشمل تفصيل الصاممات التي ركبت خالل 5السنوات 
االخرية، املواقع التي تم تركيبها فيها وايضاً مندويب اتصال، وظيفتهم، هواتف 

وعناوين بريد الكرتوين.
3.  ملنتج الصاممات تأهيل ملواصفات ISO 9001. الثبات االيفاء برشط حد ادىن 

هذا يجب ارفاق مصادقة سارية.
4.  مقدم العرض هو مشغل مرخص يقوم بادارة مالية ودفع الرضائب حسب 
القانون. الثبات االيفاء برشط حد ادىن هذا يجب ارفاق العرض مبصادقات 

مالمئة وسارية وفق قانون صفقات هيئات عامة - 1976 كالتايل:
  شهادة مشغل مرخص، مصادقة عىل ادارة حسابات وسجالت حسب قانون 
صفقات هيئات عامة، مصادقة خصم رضيبة وايضا ترصيحات موقعة حسب 

القانون.
تقديم العروض لالجراء

نظام  يف  ال��ك��رتوين  ص��ن��دوق  اىل  عرضه  وي��ق��دم  يتسجل  ال��ع��رض  مقدم 
sourcingvision وفق املبني يف التعليامت اعاله.

املوعد االخري لتقديم العرض هو: يوم 14.6.2020 الساعة 12:00 ظهرا. 
مكوروت تبلغ مقدمي العروض الذين حصلوا عىل مستندات املناقصة عن اي 

تغيري يف موعد تقديم العروض.
عدم تقديم العروض بأي طريقة اخرى. ال تقبل عروض تقدم بعد املوعد االخري 
املذكور اعاله. عرض ال يكون يف الصندوق املعد لهذا االجراء يف املوعد االخري 

املذكور اعاله الي سبب كان- يلغى وال يتم بحثه.
مكوروت ال تلتزم بقبول ارخص عرض او جزء منه او اي عرض وتحتفظ بحقها 
بقرار تحقيق جزيئ للعرض او تحقيقه مبراحل، للتعاقد مع مقدم عرض واحد 
او مع عدة مقدمي عروض فائزين او توزيع الدعوة بني عدة مقدمي عروض. 

ترسي عىل هذا االجراء انظمة الزام املناقصات )تفضيل انتاج البالد( - 1995.
نرش االعالن يف موقع االنرتنت ملكوروت زاوية مناقصات

http://www.mekorot.co.il

1.  وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل )فيام ييل: “الوزارة”( معنية بتلقي خدمات استشارة يف مجاالت االرشاف واملراقبة 
لتقدم املشاريع العامة املمولة من قبل الوزارة يف امليدان, مبا يف ذلك استيفاء السلطات املحلية بقوانني التنظيم والبناء, كتاب 

كميات ومناقصات, اإليفاء بإجراءات وتعليامت الوزارة باملجال, ميزانية ومصادر متويل وغريها. 
مجال  يف  وإجراءات  نداءات  بلورة  استشارة  خدمات  تلقي  لحاجة  الفائز/ين  وبني  الوزارة  بني  التعاقد  التعاقد:  2.  فحوى 
مؤسسات عامة وبنى تحتية عامة, مع التشديد عىل املتطلبات املهنية يف مجاالت التنظيم والبناء, مرافقة الوزارة يف العمل 
أمام سلطات محلية وجهات إضافية يف مراحل تنفيذ املشاريع املختلفة. يطلب من الفائز منح استجابة وحلول لقضايا مهنية 

يف مجال اختصاصه, والتي قد تثار من حني آلخر, كام هو مفصل يف مستندات املناقصة.
3.  فرتة التعاقد: فرتة التعاقد بني الوزارة وبني الفائز/ين تكون لسنة من يوم التوقيع عىل اتفاقية التعاقد.  يحق للوزارة حسب 
اعتباراتها الشخصية الحرصية متديد االتفاقية لفرتة ال تعلو عن اربع )4( سنوات باملُجمل. عىل الفائز ان يكون جاهزاً لبداية 
أكرث والذي ستقرره  او مبوعد متأخر  للوزارة  للتوقيع  املخولني  املوقعة من قبل  االتفاقية  تلقي  الخدمات من موعد  منح 

الوزارة. مُتنح الخدمات فقط من موعد توقيع األطراف عىل اتفاقية التعاقد وتوفري كل املستندات املطلوبة يف إطاره. 
أسس رشوط الحد األدىن املهنية للمقدم:  .4

أ.  أقدميه - عىل مقدم العرض أن يكون حاصالً عىل أقدميه ثالث )3( سنوات عىل األقل, بني السنوات 2020-2014, مبنح   
خدمات استشارة هندسية لالرشاف واملراقبة )خربة يف حدمات تنظيم أو إدارة لن يعرتف بها( عىل اعامل هندسية-

مقاولة, مشاريع تطوير, بناء, ترميم مؤسسات عامة وبنى تحتية عامة لصالح جهات عامة.
خربة سابقة –  ب.   

ب.أ.  نفذ املقدم عىل األقل عمال واحدا )1( سابقا بني السنوات 2020-2014 مبنح خدمات ارشاف ورقابة عىل اعامل    
هندسية-مقاولة, مشاريع تطوير, بناء, ترميم مؤسسات عامة وبنى تحتية عامة, لصالح جهات عامة والتي كان 
حجمها 500,000 ش.ج. شامل رضيبة القيمة املضافة عىل األقل. بالتبادل, املستشار املعروض نفذ بني السنوات 
2020 – 2014 عىل األقل ثالثة )3( اعامل مبنح خدمات ارشاف ورقابة عىل اعامل هندسية-مقاولة, مشاريع 
تطوير, بناء, ترميم مؤسسات عامة وبنى تحتية عامة, لصالح جهات عامة والتي كان حجمه كل واحدة منها 

250,000 ش.ج. شامل رضيبة القيمة املضافة عىل األقل.
ب.2.  زود املقدم خدمات ارشاف ورقابة عىل اعامل هندسية-مقاولة, مشاريع تطوير, بناء, ترميم مؤسسات عامة    
وبنى تحتية عامة, لصالح جهات عامة, بني السنوات 2020 – 2014, بحجم 1,000 ساعة استشارة تراكمية عىل 

األقل.
ج.  حجم دورة مالية - املقدم صاحب دورة مالية لـ 400,00 ش.ج. عىل األقل يف كل واحدة من السنوات 2017, 2018   

و2019-.
5.  املوعد األخري لتقديم اسئلة توضيحية هو 26.05.2020 يف الساعة 12:00. اسئلة التوضيح تُرسل بواسطة الربيد االلكرتوين 

فقط عىل عنوان: drors@png.gov.il  مبالءمة العرض املفصل يف مستندات املناقصة. 
العروض  تقديم  الساعة 12:00. يجب  يوم 7.6.2020 يف  املناقصات هو حتى  العروض لصندوق  لتقديم  األخري  6.  املوعد 
بنسختني اثنتني )2( )األصل والصورة( يف مغلف مغلق ومحكم اإلغالق وعليه يجب كتابة “مناقصة علنية 2020/4 ملنح 
خدمات استشارة هندسية يف مجال مؤسسات عامة وبنى تحتية عامة لصالح الوزارة لتطوير الضواحي, النقب والجليل”. 
تُرسل العروض اىل صندوق املناقصات املوجود يف عنوان شداروت شاؤول هميلخ 8, طابق 13 يف تل ابيب. العرض الذي 
يصل بعد املوعد األخري لتقديم العروض لن يتم التداول فيه يف لجنة املناقصات. يرجى انتباه املقدمني الزدحام السري 

وضائقة املوقف يف املنطقة وكذلك للفحص األمني الذي يُجرى للقادمني اىل الوزارة. 
7.  كل املعايري الختيار الفائز, تفصيل الرشوط وباقي رشوط الحد األدىن امللزمة للمناقصة تظهر يف مستندات املناقصة الكاملة 

  www.negev-galil.gov.il :يف موقع وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل عىل عنوان
8.  يف كل حالة تناقض بني تعليامت اإلعالن هذا وبني التعليامت املذكورة يف املناقصة, تغلب تعليامت املناقصة.

مناقصة علنية رقم 04/2020 لتلقي عروض ملنح خدمات استشارة هندسية في مجال 
واجلليل النقب  الضواحي,  لتطوير  ال��وزارة  لصالح  عامة  حتتية  وبنى  عامة  مؤسسات 

لجنة املناقصات
الوزارة لتطوير الضواحي, النقب والجليل


