
29 4 / 1 2 / 2 0

مكوروت رشكة مياه م.ض
وحدة الرشاء واإلمدادات

مناقصة علنية رقم ر- 53/2020
لتزويد ثنائية لكريات چت

تأجيل موعد تقديم العروض

ً موعد تقدمي العروض تأجل لتايخ 28/12/20 الساعة 12:00 ظهرا
نظام  بواسطة  مجاًنا  املناقصة  هذه  مستندات  من  نسخة  عىل  الحصول  ميكن 
الكرتوين “Sourcing Vision“  للتسجيل واستالم رابط للنظام يف الربيد االلكرتوين 
يجب التوجه اىل سيچال مليك عىل العنوان: Smalchi@mekorot.co.il مع ذكر 
العنوان، ميكود،  الشخيص والعائلة،  الطالبة، اإلسم  الرشكة  التالية: إسم  التفاصيل 

هاتف، خلوي، الربيد األلكرتوين للرشكة وح.ف/مشغل مرخص.
مع التسجيل يرسل بالغ بالربيد االلكرتوين يشمل اسم مستعمل ورمز رسي ورابط لدخول  النظام 

مبا فيه الستالم نسخة من مستندات املناقصة كاملذكور و لتقديم العرض بواسطة النظام.
يجب  تصديق استالم مستندات املناقصة بضغطة عىل “اضغط لتصديق  استالم 
اعالنات  ترسل  االلكرتوين.  الربيد  بالغ  بداية  يف  الظاهرة  االلكرتوين”،  الربيد 
متكن  كلام  ايًضا  النظام.  يف  املعرف  االلكرتوين  الربيد  اىل  وجدت  اذا  وتوضيحات 

االنتباه اىل انظمة الطوارئ السارية اليوم والتقييدات املؤقتة عىل حرية التنقل.
ميكن االطالع  عىل مستندات املناقصة يف وحدة الرشاء واالمدادات يف مكوروت الواقعة يف مبنى 
مكوروت، شارع لنكولن 9 تل ابيب، طابق 2، )ممر C( بتنسيق مسبق عىل تل: 03-6230530 
يف ايام االحد- الخميس بني الساعات 15:00-9:00. تسليم نسخة من مستندات املناقصة خاضعة 

لتسليم تفاصيل كاملذكور اعاله للتسجيل يف النظام.
ترسي عىل هذا االجراء انظمة الزام املناقصة  )تفضيل انتاج البالد(  1995 كرشط 
لتلقي تفضيل يجب ارفاق العرض مبصادقة مدقق حسابات حول نسبة سعر املركب 

االرسائييل يف سعر العرض.
بقية رشوط املناقصة دون تغيري .

نرش اإلعالن يف موقع اإلنرتنت ملكوروت قسم املناقصات
WWW.MEKOROT.CO.IL

مكوروت رشكة مياه م.ض
وحدة الرشاء واالمدادات

مناقصة علنية ر- 46/2020
تزويد خزانات فوالذية لتخزين سولر

مكوروت رشكة مياه م.ض )فيام ييل: ”مكوروت”( تدعو اىل تقديم عروض لتزويد 
بأحجامم مختلفة  احتياجات مكوروت خزانات فوالذية  جاٍر من حني آلخر حسب 
يشمل تخطيط وإنتاج )مبصادقة مدير املرشوع( وتزويد الخزانات اىل مواقع ومخازن 

مكوروت املختلفة يف جميع انحاء البالد.
تسجيل واستالم مستندات املناقصة

االلكرتوين  النظام  من  مجاناً  املناقصة  هذه  مستندات  من  نسخة  استالم  ميكن 
“SourcingVision”.)"النظام"( للتسجيل والحصول عىل رابط لنظام بريد الكرتوين 
ذكر  مع   ،Gattia@mekorot.co.il اطيه  هودياه  چييل  السيدة  اىل  التوجه  يجب 

التفاصيل التالية:
اسم الرشكة الطالبة، “أ” اسم الطالب.”ب” االسم الشخيص والعائلة ملندوب االتصال، 
“ج” العنوان، “د” ميكود، “هـ”هاتف، “و” خليوي، “ز” عنوان بريد الكرتوين للرشكة 
“ح” رقم 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.
يجب مصادقة وصول مستندات املناقصة بضغطة عىل “اضغط ملصادقة استالم الربيد 
االلكرتوين” الذي يظهر يف بداية اعالن الربيد االلكرتوين اىل الربيد االلكرتوين، املعرف 
يف النظام ترسل بالغات وتوضيحات اذاوجدت. ميكن االطالع عىل مستندات املناقصة 
يف وحدة الرشاء واالمدادات يف مكوروت الواقعة يف مبنى مكوروت، شارع لنكولن 9، 
تل ابيب )ارسائيل(، طابق 2، )ممر ج(، بتنسيق مسبق عىل هاتف: 03-6230577. 
يف ايام االحد - الخميس خالل ساعات 9:00 - 15:00 ، 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 كمثبت بعرض املستندات املالمئة حسب التفصيل 

يف هذا البند.
الذي ميثل منتجاً  1.  عىل مقدم العرض ان يكون منتجاً ارسائيلًيا او مزوداً ارسائيلياً 
ارسائيلياً او منتجاً أجنبياً. يف حال  مقدم العرض ليس املنتج بنفسه، يجب ارفاق 
مصادقة املنتج أنه يحق ملقدم العرض تسويق خزانات سولر للمنتج يشمل إلتزام 

املنتج بتقديم دعم فني )تزويد قطع غيار وصيانة( ملدة 5 سنوات عىل األقل. 
حسب  الرضائب  ودفع  مالية  بادارة  يقوم  مرخص  مشغل  هو  العرض  2.  مقدم 
مبصادقات  العرض  ارفاق  يجب  هذا  ادىن  حد  برشط  االيفاء  الثبات  القانون. 
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. بالنصوص  

املرفقة بهذه املناقصة كملحق 1.
3.  بخصوص خزانات بحجم حتى 10 كوب: للمنتج خربة مثبتة يف تزويد خزانات 
سولر بأحجام 3 حتى 10 كوب بكمية 20 وحدة عىل األقل خالل 5 السنوات 
إلثبات  املناقصة.  لهذه  العروض  لتقديم  األخري  املوعد  يف  تنتهي  التي  األخرية 
للمذكور  إرفاق قامئة زبائن تشمل تفصياًل  ادىن هذا يجب  اإليفاء برشط حد 
خالل 5 السنوات األخرية وأيضاً مندويب اتصال، وظيفتهم، هواتف وعناوين بريد 

الكرتوين وكذلك بقية املصادقات املطلوبة يف رشوط الحد األدىن املذكورة.
4.  بخصوص خزانات بحجم اكرث من 10 كوب: للمنتج خربة مثبتة يف تزويد خزانات 
سولر بأحجام 15 حتى 30 كوب بكمية 10 وحدات عىل األقل خالل 5 السنوات 

األخرية التي تنتهي يف املوعد األخري لتقديم العروض لهذه املناقصة.
5.  ملقدم العرض واملنتج تأهيل ملواصفات 9001ISO . إلثبات اإليفاء برشط حد 

أدىن هذا يجب ارفاق مصادقة سارية.
تقديم العروض لالجراء

 ”SourcingVision“ مقدم العرض يتسجل ويقدم عرضه اىل صندوق الكرتوين يف نظام  
وفق املبني يف التعليامت اعاله. عدم تقديم العروض بأي طريقة اخرى.

  املوعد االخري لتقديم العرض هو: يوم 30.12.2020 الساعة 12:00 ظهرا. 
مكوروت تبلغ مقدمي العروض الذين حصلوا عىل مستندات املناقصة عن اي تغيري 

يف موعد تقديم العروض.
)يف  الصندوق  يف  يكون  ال  عرض  اعاله.  املذكور  االخري  املوعد  بعد  تقدم  عروض  تقبل  ال 
النظام( املعد لهذا االجراء يف املوعد االخري املذكور اعاله الي سبب كان- يلغى وال يتم بحثه.

بحقها  وتحتفظ  عرض  اي  او  منه  جزء  او  عرض  ارخص  بقبول  تلتزم  ال  مكوروت 
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. ايًضا يحق 

ملكوروت مفاوضة مقدمي عروض وجدت عروضهم مالمئة.
يف هذه املناقصة تعطى افضلية لعروض لتزويد سلع من انتاج البالد حسب املحدد 
يف املواد 3 )د( 3 - )ح( من انظمة الزام املناقصات )تفضيل انتاج البالد( - 1995 

)"انظمة تفضيل انتاج البالد"(.
نرش االعالن يف موقع االنرتنت ملكوروت زاوية مناقصات

)http://www.mekorot.co.il( شعبة “مناقصات”

نداء لسلطات محلية في الضواحي
اإلجتماعية للمشاركة في مشروع
"طور هزهاڤ" لسنة 2021

عن  تعلن  ي��ل��ي:"ال��وزارة"(  )فيما  واجلليل  النقب  الضواحي  تطوير  1.  وزرة 
ف��ي م��ش��روع"ط��ور ه���زه���اڤ" )فيما  ن���داء الش���ت���راك س��ل��ط��ات محلية  ن��ش��ر 
الضواحي  في  الثالث  للجيل  محلية  لقيادة  مميز  مشروع   . يلي:"املشروع"( 
جودة  ذات  فراغ  ألوقات  الوصول  تسهيل  بهدف  املشروع  يعمل  االجتماعية. 
وتشجيع التطور بني اجليل الثالث في مجال السلطات احمللية املعرفة كضواحي 
في  يلي:"السلطات"(.  )فيما  الصلة  ذت  احلكومة  ق��رارات  حسب  اجتماعية 

مستندات النداء املنشورة في موقع الوزارة تظهر القائمة الكاملة.
ومعنية   ال��ن��داء  ف��ي  احمل���ددة  األدن���ى  احل��د  ش���روط  تستوفي  محلية  2.  سلطات 
النداء. الوزارة حتدد  باألشتراك في املشروع عليها طلب حسب املبني في هذا 

امليزانية كاملبني في النداء.
3.  املوعد األخير لتقدمي استفسارات هو  3.1.21 الساعة 12:00.

yehonatans@png. األلكتروني  بالبريد  خطية  استفسارات  اسئلة    تقدم 
gov.il حتت العنوان "اسئلة استفسار لنداء طور هزهاڤ 2020(. الرد على 

اسئلة اإلستفسار ينشر في موقع اإلنترنت للوزارة حتى تاريخ 7.1.2021.
املوعد األخير لتقدمي طلبات هو 18.1.2021 الساعة 12:00.  .4

2021" واسم  الطلبات في مغلف مغلق يكتب عليه "نداء طور هزهاڤ    تقدم 
السلطة املقدمة. 

  تقدم الطلبات  الى صندوق املناقصات في العنوان جادة شاؤول هميلخ 8 تل ابيب 
موقف  إيجاد  وصعوبة  السير  في  كبيرة  ازدح��ام��ات  بخصوص  ننوه   .13 طابق 
سيارة في املنطقة وأيضاً الى فحص أمني يتم لداخلي الوزارة وفق توجيهات وز 

ارة الصحة. طلب يصل بعد املوعد األخير لتقدمي العروض ال يطرح للبحث.
5.  الوزارة ال تلتزم بقبول أي عرض ويحق لها الغاء النداء أو نشر نداد جديد ألي 

سبب مبا فيه نتيجة لتشويشات غير متوقعة في جداول التوقيت.
امليزانية  لتلقي  التقدمي وبقية الشروط احملددة  للميزانية، كيفية  املعايير  6.  شروط احلد األدنى، 
مبينة في مستندات النداء الكاملة وامللزمة وفي النماذج املرفقة واملنشورة في موقع الوزارة 

.www.negav-galil.gov.il لتطوير الضواحي النقب واجلليل في العنوان
7.  في كل حالة تناقض بني تعليمات هذا اإلعالن والتعليمات املوجودة في النداء 

وفي النماذج املرفقة به، تعتمد تعليمات النداء .
وزارة تطوير الضواحي النقب واجلليل

وزارة تطوير 
الضواحي 

النقب 
واجلليل


