مناقصة علنية لتنفيذ اعمال يومية ،جولة برحية ،اعمال مرفقة
واقامة مجمع مقاولني () INGLE/TENDER/2015 /11
مسارات الغاز الطبيعي السرائيل م.ض («الشركة») ،شركة مبلكية حكومية كاملة ،تعلن بهذا عن مناقصة علنية لتنفيذ اعمال
يومية ،جولة بحرية ،اعمال مرفقة واقامة مجمع مقاولني («املناقصة») .فترة االرتباط تكون ملدة  12شهر وللشركة احلق بتمديد
االتفاقية بـ  2فترتني اضافيتني حتى  24شهر كل واحدة.
شروط العتبة:
يحق االشتراك باملناقصة وتقدمي عرض بنطاقه فقط مقترح الذي يستوفي به كل الشروط املفصلة فيما يلي:
 -1املقترح هو شركة /مشغل مرخص ،املسجل في اسرائيل ،حسب تعليمات القانون املتعلقة باملوضوع ،صاحب رخصة عمل سارية ،يقف
مبتطلبات بند  2ب لقانون صفقات هيئات عامة 1976 - ،وصاحب كل التصديقات املطلوبة حسبه.
 -2املقترح صاحب خبرة مثبتة خلمس ( )5سنوات على االقل ،بالتسلسل ،او باملتراكم ،خالل العشر ( )10سنوات االخيرة ()2015 -2005
في مجال الغوص التقني بعمق على االقل 52م التي شغل في نطاقها اجهزة لتزويد الهواء ( ) Air Supplyبشكل تسلسلي من
السفن مباشرة للغواصني ،ونفذ ابتداء من سنة  ،2007على االقل ( )2اعمال مشابهة العمال موضوع هذه املناقصة ،بتكلفة 250.000
شاقل على االقل لكل عمل.
 -3املقترح صاحب تأهيل لتنفيذ ابحاث يومية كما هو مصادق  ABSاو يقدم التزام حطي ،ان يكون بحوزته تأهيل كهذا خالل 45
يوما من يوم االعالن عن فوزه باملناقصة.
 -4املقترح يشغل مدير مشروع صاحب خبرة مثبتة على االقل عشر ( )10سنوات في ادارة مشاريع في مجال الغطس واالبحار بنطاقها
شغل اجهزة لتزويد هواء ( ) Air Supplyبشكل متسلسل من االدوات البحرية مباشرة للغواصني ،الذي ينفذ اخلدمات للشركة.
 -5املقترح يشغل على االقل اربعة ( )4غواصني اصحاب رخص غطس مناسبة للغطس العميق على االقل 52م ،صاحب خبرة مثبتة
خلمس ( )5سنوات على االقل في الغطس التقني ،التي تنفذ اخلدمات بخصوص الشركة.
 -6املقترح يشغل على االقل اثنني ( )2طاقمني (في كل طاقم «قائد» صاحب رخصة غطس  40على االقل ومساعد قائد) ،التي تنفذ
اخلدمات للشركة .القائد صاحب خبرة لثالث ( )3سنوات على االقل بتشغيل ادوات ابحاراملشابهة مبواصفتها الدوات االبحار املقترح
في عرض املقترح بخصوص خدمات اجلولة البحرية.
 -7املقترح بحوزته ادوات غطس وجهاز مالحة كما هو مفصل في بند  12.7للمناقصة .اجلهاز يبقى مبلكية املقترح على طول فترة
االتفاقية وكذلك كل جهاز بديل كما هو مطلوب.
 -8املقترح بحوزته او بااليجار او بواسطة مقاول ثانوي  ) ROV (Remote Operated Vehicleاملناسب للمفصل التقني في
بند  12.8للمناقصة.
 -9املقترح بحوزته او بواسطة ارتباط ساري املفعول ملدة  12سنة على االقل من موعد تقدمي العرض ،قارب خدمات لهدف جولة الى
العوامة البحرية ،كما هو مفصل في بند  12.9للمناقصة.
 -10املقترح صاحب قدرة ،من ناحية ادوات الغطس وطاقم غواصني الذين يخرجون من ميناء اشدود او اخلضيرة ،والوصول الى نقطة
فوق نربيج الغاز ،خالل  12ساعة من حلظة القراءة املفاجئة .كل ادوات الغطس بواسطتها يزود املقترح اخلدمات هي صاحبة قدرة
على البقاء متسلسلة بالبحر  24ساعة على االقل.
 -11للمقترح دورة مدخوالت سوية ال تقل عن  5.000.000شاقل في كل واحدة من السنوات .2014 – 2013 ،2012
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  500شاقل (يشمل ض.ق.م) .شراء وثائق املناقصة ميكن لدى السيدة مينا أراد
في قسم التشغيل او بواسطة حوالة بنكية ،كما هو مفصل في وثائق املناقصة ،في مجدال عتيدمي ،الطابق  ،32كريات عتيدمي ،تل
ابيب ،ابتداء من يوم  2015-12-14بني الساعات  ، 17:00 -09:00وهذا خاضعا لتنسيق مسبق في تلفون.03-6270453 :
على املقترحني تقدمي عروضهم بتسليم يدوي الى العنوان اعاله ،ابتداء من يوم  2016-1-3بني الساعات  ،17:00 -09:00وليس بتأخير من
يوم  2016-1-5الساعة ( 17:00في 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 للسيدة روت ليفني:
 c-tender@ingle.co.ilليس بتأخير من يوم  2015-12-23الساعة  .16:00اجابات 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.

