مناقصة إطار رقم 466/986/19
لمنح خدمات استشارة في مجال إدارة المخاطر لمشاريع
لصالح شركة عابر إسرائيل م.ض.
شركة عابر إسرائيل م.ض( .فيما يلي" -الشركة") تدعو بواسطة هذا اإلعالن لتلقي عروض لمنح خدمات استشارة ,مرافقة ورقابة في مجال
إدارة المخاطر في مشاريع ,بالنسبة للمشاريع التي تُديرها الشركة ,ما هو ُمفصل في االتفاقية وملحق الخدمات ال ُمرفقة لها (فيما يلي" -الخدمات").
.1

سوف تقوم الشركة باختيار حتى فائزين اثنين ( )2والتعاقد معهم باتفاقية لمنح الخدمات.

.2

فترة التعاقد مع الفائزين في هذه المناقصة ستكون لمدة  60شهر ,حيث تحفظ الشركة لنفسها الحق بتمديد فترة التعاقد مع كل واحد من
الفائزين بصورة منفصلة بفترة/ات إضافية ال تزيد عن فترة تمديد إجمالية حتى  24شهر.

.3

على كل ُمقدم عرض يُقدم عرضه للمناقصة أن يقترح بعرضه شخص ذو منصب من طرفه (فيما يلي" :صاحب المنصب من قبل ُمقدم
العرض") ,يستوفي جميع شروط الحد األدنى ال ُمفصلة في البند  4.4التالي والذي بواسطته سيتم تزويد الخدمات من قبل المورد ,كما
هو ُمفصل في مستندات المناقصة ,وفي حالة اختيار ُمقدم العرض كأحد الفائزين في المناقصة.

.4

شروط الحد األدنى
شروط الحد األدنى بالنسبة ل ُمقدم العرض
4.1

ُمقدم العرض هو هيئة قانونية ُمسجلة في إسرائيل أو مشتغل مرخص (ليس هيئة قانونية) ُمسجلة في إسرائيل.

4.2

ُمقدم العرض يستوفي متطلبات البنود 2ب' و2 -ب'( )1لقانون صفقات الهيئات العامة للعام ( 1976فيما يلي" :قانون
صفقات الهيئات العامة").

4.3

ل ُمقدم العرض جميع المصادقات المطلوبة حسب المادة  2لقانون صفقات الهيئات العامة.

شروط الحد األدنى بالنسبة لصاحب المنصب من قبل ُمقدم العرض
4.4

على صاحب المنصب من قبل ُمقدم العرض أن يستوفي جميع المتطلبات التراكمية التالية:
 4.4.1صاحب المنصب ال ُمقترح حاصل على لقب أكاديمي في الهندسة.
بخصوص شرط الحد األدنى هذا "لقب أكاديمي" :لقب تم اكتسابه في مؤسسة أكاديمية ُمعترف بها من قبل
مجلس التعليم العالي.
 4.4.2صاحب المنصب ال ُمقترح هو مالك ُمقدم العرض ,أو شريك في مقدم العرض أو صاحب أسهم في مقدم
العرض أو عامل أجير في كمقدم العرض توجد بينه وبين ُمقدم العرض عالقة عامل – ُمشغل.
 4.4.3صاحب المنصب ال ُمقترح هو صاحب خبرة مهنية لمدة  10سنوات على األقل من موعد إنهاء اللقب األكاديمي
في دراسة الهندسة.
 4.4.4خالل الفترة المعنية ,منح صاحب المنصب ال ُمقترح خدمات إدارة مخاطر في مراحل التخطيط و/أو التنفيذ,
في على األقل خمسة ( )5مشاريع في مجال البنية التحتية التي تتوفر فيها كل ما يلي:
 .4.4.4.1الحجم المالي لكل مشروع ال يقل عن  80,000,000شيكل جديد (قبل ضريبة القيمة المضافة)
حيث أنه على األقل اثنين من المشاريع هي بحجم مالي  300,000,000شيكل جديد على
األقل في كل منها (قبل ضريبة القيمة المضافة).
 .4.4.4.2على األقل اثنين من المشاريع ال ُمقترحة هي مشاريع في مجال التركيبات.
تعريف هذه المصطلحات بخصوص شروط الحد األدنى ُمفصلة في البند  6للدعوة لتقديم العروض.

.5

.6

فحص العروض واختيار الفائزين في المناقصة سيتم بواسطة إجراء من مرحلتين( :أ) استيفاء شروط الحد األدنى( ,ب) مكونات عالمة
الجودة ( 100%من العالمة) .ستقوم الشركة باختيار كفائزين في المناقصة ُمقدمي عروض اثنين الذين حصلت عروضهم على عالمة
الجودة النهائية األعلى ,وفقا ً لما هو ُمفصل في مستندات المناقصة.
مستندات المناقصة الكاملة موجودة على موقع الشركة على االنترنت بالعنوان www.hozeisrael.co.il/ :تحت عالمة التبويب
"مناقصات" ,يُمكن االطالع على مستندات المناقصة وطباعتها من موقع االنترنت المذكور.

.7

أية حتلنة أو تغيير لمستندات المناقصة سوف تكون في موقع صاحبة الدعوة على االنترنت وعلى ُمقدم العرض تقع مسؤولية الحصول
على حتلنات بالنسبة لمستندات المناقصة في موقع االنترنت ,وخاصة بفترة قريبة من موعد تقديم العروض.

.8

يحق ل ُمقدمي العروض طلب الحصول على توضيحات بخصوص مستندات المناقصة وشروطها حتى تاريخ  21.7.2019ليد السيد
موشي يناي بواسطة البريد االلكتروني .moshey@hozeisrael.co.il

.9

يجب تقديم العروض ,بداخل ُمغلف ُمغلق ,بدون أية عالمات تعريفية ل ُمقدم العرض ,ووفقا ً لما هو ُمفصل في مستندات المناقصة,
لصندوق المناقصات في مكاتب الشركة بالعنوان :بارك األعمال "عزرئيلي حولون" ,شارع هاروكميم  ,26المبنى  ,Dالطابق ,4
بتاريخ  13.8.2019فقط بين الساعات  09:00وحتى الساعة .16:00

.10

ال تلتزم الشركة باختيار عرض ما ,ويحق لها الغاء المناقصة جميعها او جزء منها ,أو تأجيلها ألي سبب من األسباب وفقا ً العتباراتها
الحصرية.

.11

يوضح أن المعلومات هذه هي ُملخصة فقط ,المعلومات والشروط ال ُملزمة بخصوص المناقصة هذه ,يشمل على طريقة إثبات استيفاء
ُمقدم العرض بشروط الحد األدنى المذكورة أعاله ,تشملها مستندات المناقصة التي يتم نشرها في موقع الشركة فقط .في حالة وجود
تناقض أو عدم مالئمة بين الشروط ال ُمفصلة أعاله وبين ما ورد في مستندات المناقصة ,ستكون مستندات المناقصة هي ال ُملزمة.

مع احترام,
شركة عابر إسرائيل م.ض.

