
مناقصة علنية لتزويج نيتروجني حلاويات الغاز الطبيعي
)INGL/TENDER/2016 / 08( )»املناقصة«(

مسارات الغاز الطبيعي السرائيل م. ض )فيما يلي:״الشركة״( ، شركة مبلكية حكومية كاملة، تنشر بهذا مناقصة علنية 
لتزويد بطاريات واسطوانات نيتروجني حلاويات الغاز الطبيعي للشركة من اجل تنفيذ اعمال تشغيل وصيانة، وكذلك 
اعطاء خدمات مرافقة اضافية )فيما يلي معا: ״اخلدمات״(. للشركة االمكانية بزيادة حجم اخلدمات في أي وقت كما 

هو مفصل في وثائق املناقصة.
االرتباط يكون ساري ابتداء من موعد توقيع االتفاقية وحتى سنتني من املوعد املذكور )فيما يلي:״فترة االتفاقية״(، بحيث 

ان للشركة االمكانية بتمديد فترة االتفاقية ملدة حتى 4 سنوات، حتى سنتني في كل مرة على حدة.
مقترحون الذين يقفون بشروط العتبة فيما يلي صحيح ملوعد تقدمي العرض مدعوون لتقدمي عرض للمناقصة:

شروط العتبة:
يقف  باخلصوص،  الصلة  ذات  القانون  تعليمات  حسب  اسرائيل  في  املسجل  مرخص  مشغل  شركة/  هو  املقترح   -1

مبتطلبات بند 2 ب لقانون صفقات هيئات عامة- 1976، وصاحب كل التصديقات املطلوبة حسب هذا القانون.
2- خالل كل واحدة من السنوات 2015 - 2013 املقترح زود نتيروجني بحجم مالي مببلغ 10,000,000 شاقل 

على االقل.
نقل  و/او  تخزين  و/او  لالنتاج  عمل  رخصة  أ-  كالتالي:  سارية  استقصائية  ودراس��ة  تراخيص  رخص،  للمقترح   -3
نيتروجني؛ ب- ترخيص سموم من قبل الوزارة حلماية البيئة بخصوص النيتروجني؛ ج- رخصة لنقل مواد خطرة؛ 
د- دراسة فاحص مؤهل آللة الرفع ومعدات الرفع. الشروط املفصلة في بند صغير ج- د اعاله ميكنهم التواجد، بدال 

من، مبقاول ثانوي من قبل املقترح.
4- املقترح اشترى وثائق املناقصة ودفع بخصوص  اشتراكه باملناقصة.

معلومات عامة:
ميكن االطالع على وثائق املناقصة في موقع االنترنيت للشركة: www.ingle.co.il ، حتت لسان »مناقصات واعالنات«.
التشغيل في  من قسم  اراد  مينا  السيدة  لدى  تنفذ  باملناقصة  االشتراك  املبلغ بخصوص  املناقصة وحتويل  وثائق  شراء 
الشركة، في مجدال عتيدمي، طابق 32، كريات عتيدمي، تل ابيب، ابتداء من يوم 2016-3-2، بني الساعات  16:00  

.09:00 -
على املقترحني تقدمي اقتراحاتهم بتسليم يدوي الى »صندوق املناقصات« في قسم التشغيل للشركة في العنوان اعاله، 
 ،16:00 2016-3-22 الساعة  09:00، وليس بتأخير من يوم   -  16:00 بني الساعات  ابتداء من يوم 20-3-2016 

على املقترحني ارفاق لعرضهم كل الوثائق املطلوبة كما هو مفصل في وثائق املناقصة.
للحصول على توضيحات يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني الى السيد عزرا دانيئيل؛ 

Daniel@ingle.co.il ، ليس بتأخير من يوم 2016-3-8 الساعة 16:00. اجابات الشركة على اسئلة التوضيح 
تنشر في موقع االنترنيت للشركة.

في نطاق اجراء املناقصة ينفذ اجراء تنافسي اضافي كما هو مفصل في وثائق املناقصة، وتعطى افضلية لعروض لشراء 
بضائع من منتج البالد وفقا النظمة الزام املناقصات )تفضيل منتج البالد( – 1995.

للشركة احلق بتغيير شروط املناقصة و/او الغاؤها، لترخيص تقدمي العروض مجددة و/او مصححة،  ادارة مفاوضات مع 
مراعاة القانون مع مقترح واحد و/او اكثر، في حالة االشتراك باملناقصة او االرتباط مع الفائز بشروط، تقسيم االرتباط 
بني مقترحني التي تراهم الشركة مناسبني، ال يختار مقترح الذي عرضه هو االفضل او ال يختار الفائز بالكل، رهنا 
وباالضافة لكل صالحية معطاة لها حسب القانون و/او املناقصة، مبا فيها حتديد معايير اضافية و/او مختلفة، والكل وفقا 
للمفصل في وثائق املناقصة. هذا االعالن منصوص بشكل عام فقط. املذكور في وثائق املناقصة يتغلب على املذكور 

في هذا االعالن وفقط له فترة ملزمة.


