شركة شارع عابر إسرائيل م.ض
مناقصة علنية رقم 460/333/19
لتقديم خدمات إدارة وتنفيذ -توسيع موقف السيارات " حنيه فساع -أوقف سيارتك وسافر" في
مشروع المسار السريع
 .1شركة شارع عابر إسرائيل م.ض ( فيما يلي " -الشركة")  ،تتوجه بهذا بطلب لتلقي عروض من اجل اختيار شركة إدارة
وتنفيذ لتوسيع موقف السيارات " حنيه فساع -أوقف سيارتك وسافر " في مشروع المسار السريع بموجب ت ت"ل " ( 66
مشروع التوسيع")  ،والكل بموجب التعليمات المفصلة في التوجه لتلقي العروض وبالخضوع لها ( فيما يلي ":التوجه " أو "
اإلجراء"  ،وفقا ً للشأن).

 .2تبدأ فترة التعاقد مع الفائز في هذا اإلجراء من موعد التوقيع على العقد من قبل الشركة وتستمر حتى نهاية فترة
الفحص وانتهاء المعالجة ومساعدة الشركة في الدعاوى التي قُدمت ( في حالة قُدمت) من قبل الهيئة التي ستنفذ
المشروع  ،وفقا ً للموعد المتأخر  ،بموجب المفصل في التوجه .باإلضافة إلى ذلك ،يحفظ حق الخيار للشركة ( إمكانية
) لتلقي خدمات إدارة التنفيذ أيضا ً فيما يتعلق بمضاعفة المقطع الشرقي من المسار السريع ( مقطع السفر األول حتى
الوصلة بين المسار السريع وموقف السيارات " حنيه فساع -أوقف سيارتك وسافر") أو بكل شأن آخر مرتبط بمشروع
التوسيع ،وذلك بموجب قرار الشركة ووفقا ً العتباراتها الحصرية .

 .3شروط حد أدنى:
يجب على مقدم العرض استيفاء كافة طلبات الحد األدنى التراكمية كما يلي :
 3.1مقدم العرض هو اتحاد مسجل بموجب القانون في إسرائيل.
 .3.2مقدم العرض يستوفي كافة الطلبات وهو صاحب كافة التصاريح والرخص المطلوبة بموجب

قانون صفقات الهيئات العمومية  ،للعام .1976-
 3.3يجب على مقدم العرض اقتراح ( :أ) مدير مشروع (ب) مراقب جسور وأعمال باطون ،
و( -ج) مدير ضمان الجودة تتوفر في كل واحد منهم كافة الطلبات المفصلة في التوجه  ،وفقا ً
للشأن.
 3.4مقدم العرض و/أو أي من قبله اشترك في لقاء مقدمي العروض التي ستجريه الشركة.
 .4اختيار العروض واختيار الفائز يتم على عدة مراحل  .بداية تُفحص استيفاء العروض بشروط الحد
األدنى لإلجراء كما تم تفصيلها أعاله وفي مستندات اإلجراء  .بعد ذلك تُفحص جودة العروض التي
استوفت شروط الحد األدنى بموجب المعايير المفصلة في مستندات اإلجراء  .بعد استكمال فحص
جودة العروض تُفتح مغلفات عروض األسعار وتُمنح لها نقاط بموجب المفصل في مستندات اإلجراء.
 .5من أجل منح النقاط للعروض يمنح وزن  %80لجودة العروض ووزن  %20لسعر العروض .
الشركة ستختار الفائز في المناقصة مقدم العرض الذي حصل عرضه على معدل النقاط األعلى ،
والكل بموجب المفصل في التوجه.
 .6مستندات المناقصة الكاملة بما في ذلك كافة المالحق  ،االستمارات والمالحق ،منشورة في موقع
الشركة على االنترنت بالعنوان  www.hozeisrael.co.il :تحت التبويب " مناقصات"  ،ويمكن
االطالع عليها وإصدارها عن طريق طباعتها من موقع االنترنت المذكور .
 .7كل تعديل أو تغيير على مستندات المناقصة ينشر في موقع الشركة على االنترنت فقط وعلى مقدم
العرض تفرض مسؤولية االطالع على التعديالت المتعلقة بأي تغير أو تعديل كالمذكور على مستندات
المناقصة في موقع االنترنت  ،بشكل جاري ومنتظم وخاصة بوقت قريب من موعد تقديم العروض .
 .8يعقد لقاء مقدمي العروض بتاريخ  14/07/2019الساعة  ، 14:00في مكاتب الشركة الحالية
في الطابق السابع في شاع يجئال ألون  (65أبراج تويوتا) في تل أبيب .يوضح بهذا أن االشتراك في
لقاء مقدمي العروض هو إجباري ويعتبر شرط حد أدنى لتقديم العروض للمناقصة .

 .9يمكن تقديم األسئلة االستفسارية التي تتعلق بمستندات اإلجراء و/أو شروطه للسيد موشيه يناي من
فرع المشتريات والتعاقدات عبر البريد االلكتروني  ،بالعنوان ،moshey@hozeisrael.co.il -
وذلك لغاية تاريخ  25/07/2019الساعة .17:00

 .10يجب تقديم العروض في هذا اإلجراء  ،لصندوق المناقصات الموجود في مكاتب الشركة الجديدة
في العنوان  :شارع هروكميم  ،26المبنى  Dالطابق الرابع (مركز عزرئيلي) ،في حولون  ،بتاريخ
( 12/08/2019فقط ) ابتداء من الساعة 9:00 :وحتى موعد أقصاه الساعة.16:00 :
نلفت انتباه مقدمي العروض أنه خالل شهر تموز /يوليو  2019تنتقل مكاتب الشركة من تل أبيب إلى
حولون وعليه لقاء مقدمي العروض يعقد في مكاتب الشركة الحالية في تل أبيب ،بينما تقديم العروض
يتم في مكاتب الشركة الجديدة في حولون.
 . 11أي توضيح و/أو تغيير و/أو تعديل و/أو إضافة تتم من قبل الشركة بما يتعلق بهذا اإلجراء ،
بمبادرتها أو كرد على أسئلة المشتركين في اإلجراء  ،ت ُنشر في موقع الشركة على االنترنت فقط،
وبمسؤولية مقدمي العروض متابعة التعديالت بهذه اإلعالنات.
 . 12شروط اإلجراء في هذا اإلعالن هي ملخصة  :الشروط والطلبات الكاملة والملزمة مفصلة في
التوجه وبباقي مستندات اإلجراء  ،والمذكور فيها يتغلب على المذكور في هذا اإلعالن.
 .13يحق للشركة إلغاء المناقصة وفقا ً العتباراتها الحصرية  .ال تلتزم الشركة بقبول العرض األدنى أو
أي عرض آخر أيا ً كان.
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