
مناقصة علنية العطاء خدمات اشراف على اعمال البنى التحتية
) INGLE/TENDER/2015 /12 ( الى جانب نظام النقل للغار الطبيعي

مسارات الغاز الطبيعي السرائيل م.ض )»الشركة«(، شركة مبلكية حكومية كاملة، تعلن بهذا مناقصة علنية العطاء اشراف على 
اعمال البنى التحتية الى جانب نظام النقل للغار الطبيعي )»املناقصة«(. فترة االرتباط تكون ملدة 24 شهرا وللشركة احلق بتمديد 

االتفاقية بـ 2 فترتني  اضافيتني ملدة 24 شهرا كل واحدة.
شروط العتبة:

1.1- املقترح هو شركة املسجلة في سجل الشركات في اسرائيل او مشغل مرخص في اسرائيل؛
1.2- للمقترح خبرة لـ 5 سنوات على االقل كشركة ادارة واشراف على مشاريع البنى التحتية الطولية )مثال: مواسير نقل )مبا فيها 
الغاز، املياه، بنزين، ومجاري(، سكك حديدية، شوارع(، خاللهم نفذ اشراف وثيق على االقل ثالثة )3( مشاريع بنى حتتية طولية 
بعد 1.1.2012 ، التي تشمل واحد او اكثر من التالي: تنفيذ حفر افقي، شق شوارع، وضع اساسات، حفر قنوات صرف صحي، اقامة 

مباني بجانب البنى التحتية املتدفقة التحت ارضية.
1.3- املقترح يشغل بشكل دائم على االقل عشرة )10( من املشرفني على تنفيذ مشاريع البنى التحتية الطولية والتي كل واحد منها 

تتوفر فيه كل املتطلبات التالية )منهم من يزود اربعة )4( مشرفني من اجل اعطاء اخلدمات للشركة(: 
1.3.1- صاحب احد الشهادات التالية: هندسئي او مهندس، في مجال الهندسة املدنية و/او ارض ومياه، وايضا 

1.3.2- صاحب خبرة ثالث سنوات )3(، ابتداء من يوم 1.1.2012 باشراف دائم على مشروع/مشاريع بنى حتتية طولية والتي من 
خاللها نفذ على االقل 3 مشاريع منفردة استمرت على االقل ستة )6( اشهر كل واحدة منها، في حني ان وظيفة املشرف 
اشراف عام دائم على: حفر و/او تخطيط اماكن عبور للمشاه و/او حفريات قرب البنى التحتية التحت ارضية وفي نطاق 

كل وظيفة مطلوب قراءة اخلريطة الهندسية العمال التراب و/او اعمال اقامة بنى حتتية طولية.
1.4- للمقترح دورة مدخوالت سنوية على االقل 10.000.000 مبتوسط السنوات 2012، 2013 و 2014.

1.5- للمقترح كل التصديقات املطلوبة حسب قانون صفقات هيئات عامة – 1976.
معلومات عامة

ميكن االطالع على وثائق املناقصة في موقع االنترنيت للشركة: www.ingle.co.il »مناقصات واعالنات«.
شروط لتقدمي العرض هي شراء وثائق املناقصة مقابل 500 شاقل )يشمل ض.ق.م(. شراء وثائق املناقصة ميكن لدى السيدة مينا أراد 
في قسم التشغيل للشركة او بواسطة حوالة بنكية، كما هو مفصل في وثائق املناقصة، في مجدال عتيدمي، الطابق 32، كريات 
عتيدمي، تل ابيب، ابتداء من يوم 24-11-2015 وحتى يوم 1-12-2015 بني الساعات 09:00- 16:00 ، وهذا خاضعا لتنسيق مسبق في تلفون: 

.03-6270447
على املقترحني تقدمي عروضهم بتسليم يدوي الى العنوان اعاله، ابتداء من يوم 15-12-2015 بني الساعات 09:00- 16:00، وليس بتأخير 
من يوم 22-12-2015 الساعة 14:00 )في وقفات وايام االعياد، ايام وسط االعياد، اجلمعة والسبت ال ميكن تقدمي عروض( على املقترحني 

ارفاق لعروضهم كل الوثائق املطلوبة كما هو مفصل في وثائق املناقصة.
للحصول على توضيحات يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني للسيد نيف آشل c-tender@ingle.co.il ليس بتأخير من يوم 

8-12-2015 الساعة 17:00. اجابات الشركة السئلة التوضيح تنشر في موقع االنترنيت للشركة.
يوضح بهذا ان النص امللزم هو الذي يظهر في وثائق املناقصة. املناقصة تشمل اجراء تنافسي اضافي وفقا لشروط املناقصة. الشركة 
حتتفظ لنفسها بحق تغيير شروط العتبة وكذلك شروط اضافية باملناقصة، الكل كما هو مفصل في وثائق املناقصة. الشركة 
ال تلتزم باختيار العرض االرخص او أي عرض آخر. الشركة حتتفظ لنفسها بحق ادارة مفاوضات مع املقترحني وتقسيم تنفيذ 

االرتباط.


