مناقصة علنية القامة مخزون مخططني العطاء خدمات تنظيم مفصل
النشاء نظام لنقل الغاز الطبيعي ( ) TENDER / INGLE /2015 /06
شركة خطوط الغاز الطبيعي السرائيل م.ض (فيما يلي« :الشركة») شركة مبلكية حكومية كاملة ،تنشر بهذا مناقصة علنية
القامة مخزون مخططني العطاء خدمات تنظيم مفصل النشاء نظام لنقل الغاز الطبيعي («املناقصة») ،والكل كما هو مفصل في
املناقصة وفي املالحق املرفقة له .كل مقترح الذي يقف بشروط العتبة املفصلة في وثائق املناقصة التي نقاطها الرئيسية ستفصل
فيما يلي تشكل في مخزون املخططني.
شروط العتبة
 lعلى املقترح ان يكون شركة ،صاحب خبرة مثبتة خالل الـ  10سنوات االخيرة في تخطيط مفصل ملشاريع هندسية ،واليت انهى
خالل اـ  5سنوات االخيرة تخطيط مفصل على االقل  2مشروعني هندسيني لوضع مواسير طولية من الفوالذ بقطر « »10وما
فوق تكلفة اقامة كل واحد منها  50مليون شاقل على االقل (ال يشمل ض.ق.م).
 lمدير املشروع من قبل املقترح يكون صاحب خبرة مثبتة خالل الـ  7سنوات االخيرة في ادارة تخطيط مفصل على االقل 2
مشروعني هندسيني لوضع مواسير طولية من بالدا بقطر « »10وما فوق ،بطول على االقل  10كم باملتراكم ،مبا فيه عمل
مقابل الهيئات ذات الصلة ،اصدار تراخيص بناء ومعاجلة جوانب اصالح املناظر الطبيعية وتقييم عقارات.
 lطاقم التخطيط من قبل املقترح يشمل مخطط غاز الذي هو :أ -يعمل املقترح بهذا على االقل  12شهرا .ب -مهندس صاحب
خبرة مثبتة على االقل  3سنوات من  10سنوات االخيرة في تخطيط مفصل النظمة الغاز الطبيعي بضغط عال في اسرائيل ،في
حني ان تخطيط مفصل كما هو مذكور ،شامل على االقل لـ  2مشروعني بطول على االقل  10كم باملتراكم ،مبا فيه عمل
مقابل الهيئات ذات الصلة ،اصدار تراخيص بناء للبنى التحتية الطولية ومعاجلة جوانب اصالح املناظر الطبيعية وتقييم عقارات.
 lطاقم التخطيط من قبل املقترح يشمل ،باالضافة ملخطط غاز ،ايضا:
 $مخطط حماية كتوديت ،صاحب خبرة مثبتة في مشاريع تخطيط مفصل على االقل  2مشروعني في انظمة لنقل الغاز
الطبيعي بضغط عال بطول على االقل  10كم باملتراكم خالل العشر  10سنوات االخيرة.
 $مستشار بيئي ومخمن اراضي ،صاحب خبرة مثبتة في مشاريع تخطيط مفصل على االقل  2مشروعني هندسني لوضع
مواسير طولية من الفوالذ بقطر « »10وما فوق بطول على االقل 10كم باملتراكم بفترة الـ  10سنوات االخيرة.
 lللمقترح دورة مالية من اعطاء خدمات تخطيط بحجم  5.000.000شاقل (ال يشمل ض.ق.م) على االقل في كل سنة من السنوات
.2014 -2011
 lعلى املقترح ان يكون على اتصال من اجل تنفيذ املهمات موضوع هذه املناقصة باتفاقية مع شركة هندسية دولية («الشركة
الدولية») التي انهت خالل الـ  5سنوات االخيرة تخطيط على االقل  3مشاريع مختلفة لنقل الغاز الطبيعي بضغط عال وفقا
لالنظمة االوروبية او نظام الواليات املتحدة االمريكية باقطار ما فوق من – « »12بطول متراكم لـ  200كم على االقل ،في حني
انه على االقل  2مشروعني من بني املشاريع املذكورة نفذت خارج مكان اقامتها.
في نطاق االرتباط املذكور مع املقترح ،الشركة الدولية تكون ملزمة ان توفر للمقترح مستشار صاحب معرفة وخبرة  7سنوات
على االقل في مجال التخطيط الهندسي ،االشراف واقامة مشاريع كبيرة في العالم في مجال نقل الغاز الطبيعي بضغط عال
التي نفذت في العشر االخير ،صاحب حتكم كامل باللغة االجنليزية ،التي سيستخدمها كمدير املشروع لدى الشركة الدولية.
كذلك ،في نطاق االرتباط ،الشركة الدولية ملزمة للمثول باملناقشات في مؤسسات الترخيص في اسرائيل ،رقابة عليا والتوقيع
على كل اخلرائط ،كما هو مذكور في اتفاقية االرتباط.
 lعلى املقترح ان يكون صاحب تصديق ساري املفعول على ادارة حسابات وتسجيالت حسب قانون صفقات هيئات عامة (جباية
ادارة حسابات) –  ، 1976تصديق ساري عن خصم ضريبة الدخل باالصل ،شهادة مشغل مرخص.
 lاملقترح حصل على االقل على عالمة  80نقطة بفحص اجلودة التي تقدم كما هو مفصل في وثائق املناقصة.
معلومات عامة
ميكن االطالع على وثائق املناقصة في موقع االنترنيت للشركة على عنوان www.ingl.co.il :حتت كلمة «مناقصات
واعالنات».
ميكن احلصول على وثائق املناقصة في مكاتب الشركة في مغدال عتيدمي طابق  ،33كريات عتيدمي ،تل ابيب ،لدى السيدة
نافا بارك من قسم الهندسة للشركة ،ابتداء من يوم  2015-6-10بني الساعات  . 16:00 – 09:00وهذا خاضعا لتنسيق مسبق في تلفون:
.03-6270410
على املقترحني تقدمي اقتراحاتهم بتسليم يدوي الى العنوان اعاله ليس بتأخير من يوم  2015-7-8الساعة ( 16:00في ليلة االعياد وايام
االعياد ،اجلمعة والسبت ال ميكن تقدمي عروض) على املقترحني ارفاق لعروضهم كل الوثائق املطلوبة كما هو مفصل في وثائق
املناقصة.
للحصول على توضيحات ميكن التوجه بواسطة البريد االلكتروني الى السيد ناتي منوس:
 ، eng-tender@ingl.co.ilليس بتأخير من يوم  2015-6-24الساعة  .16:00اجابات الشركة السئلة التوضيح تنشر في موقع
االنترنيت للشركة.
ليس بانضمام مقترحني الى مخزون املخططني وبالتوقيع على االتفاقية أي التزام للشركة بطلب خدمات من املقترح .طلب خدمات
شخصية ستكون من حني آلخر ،حسب احتياجات الشرة وفي اجراءات منفصلة التي حتدد شروطها بواسطة الشركة .اجراءات
كما هو مذكور ميكن ان تشمل شروط ومتطلبات عدا التي شملت في شروط العتبة لهذه املناقصة ،مبا فيه ميكن ان تشمل ما
فوق اعتبارات التكلفة ايضا اختبار مجدد او اضافي جلودة املقترح وعرضه ،استقراره املادي وكذلك اعتبارات اضافية ،مثال ،خبرة
مسبقة للشركة مع املقترح وامكانية وجود تضارب مصالح لدى مقترح او آخر .الشركة غير ملزمة الشراك جميع املقترحني الذين
شملوا في مخزون املخططني في كل واحد من االجراءات لطلب خدمات التي تتخذ بواسطتها مستقبال ويحق للشركة ان تطلب
خدمات من مخططني لم يشملوا باملخزون ،باالضافة يحق للشركة مستقبال اضافة شركات اضافية ملخزون املخططني خاصتها،
وفقط الذين يقفون بشروط العتبة للمناقصة.
من اجل ازالة الشك ،ايضا مخططني الذين شملوا في مخزون املخططني احلالي للشركة مطلوبون لالشتراك والتنافس باملناقصة ،اذا
كانوا معنيني باالستمرار وان يكونوا جزءا من املخزون.

