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خطوط الغاز الطبيعي السرائيل م.ض )فيما يلي:»الشركة«(، شركة مبلكية حكومية كاملة، تنشر بهذا مناقصة علنية الختيار مقاول رئيسي 
لتنفيذ اعمال لتزفييت طريق حملطة PRMS دوراد في مجمع خط انابيب ايالت اشدود. االختيار باملقترح الفائز تتم مبوجب لشروط املناقصة، من 

بني املقترحني الذين يستوفون في شروط االقصى املفصلة في مستندات املناقصة حيث يبرز منهم ما يلي.
شروط اولية:

تدريج مقاولني- املقترح هو مقاول مسجل في سجل املقاولني في اسرائيل و»مقاول معروف العمال حكومية« من قبل مديرية . 1
مقاولني معروفة في اطار  اللجنة البني وزارية لتحديد ترتيب تسليم اعمال حكومية ملقاولني على االقل واحد من الفروع التالية: 

بناء 100َج؛ اقامة خطوط صرف صحي؛ شوارع بنى حتتية وتطوير 200 َج؛ كلهم بتدريج 2)✶( على االقل.
جتربة مسبقة- نفذ املقترح هو نفسه، وليس بواسطة مقاول ثانوي، في خالل السنوات 2011-2015 )يشمل( اعمال تزفييت . 2

طرق وصول وتصريف مياه او اعمال حفر من اجل اعمال بناء و/او صيانة بنى حتت االرض طولية، لصالح هيئة عامة، »هيئة 
رابطة  ثانوية(، سلطات محلية،  الصغير:مكاتب حكومية، شركة حكومية )مبا في ذلك شركة  البند  عامة« بخصوص هذا 

بلدية، وايضا رابطة أنشئت مبوجب القانون.
اجهزة- في ملكية املقترح، بشكل ثابت او بواسطة تعاقد ثانوي، كل االجهزة اآللية الهندسية املناسبة لتنفيذ اعمال حفر و/او . 3

هندسة مدنية كما يلي:  جرافة مجنزرة و/او دوااليب )»جرافة«(، مدحلة ارجتاجية جرافة حفر وشاحنة.
قوى بشرية- يشغل املقترح مدير عمل مؤهل من قبل وزارة العمل العمال الهندسة البنائية صاحب خبرة 3 سنوات على االقل . 4

في »اعمال الهندسة البنائية« التي لها عالقة، كتعريفها في بند 1 لقانون تسجيل مقاولني العمال الهندسة البنائية، لسنة - 
.1969

يشغل املقترح مهندس مدني او آليات مؤهلة املسجلة في مكتب املهندسني واملصممني في اسرائيل.
.Freelance -تشغيل« بخصوص هذا البند الصغير: كعامل شركة ما عدا املقترح لكن ليس كـ«

دورة املدخوالت- للمقترح دورة مدخوالت بحجم ال يقل عن 5،000،000 ش.ج ) ال يشمل ض.ق.م( في السنة، في ثالثة من . 5
خالل اربعة السنوات 2015-2012.

تصاريح وشروط اضافية-. 6
يستوفي املقترح في طلبات بند 2 َب لقانون صفقات هيئات عامة، لسنة - 1976، بخصوص دفع اجور احلد االدنى وتشغيل عمال أ. 

اجانب بحسب القانون، وميلك كل التصاريح املطلوبة بحسب القانون املذكور.
اشترك املقترح في جولة املقاولني.ب. 

احلصول على مستندات املناقصة ودفع رسوم االشتراك
• احلصول على نسخة كاملة من املناقصة ميكن ابتداء من يوم االثنني 14/3/2016 في الساعة 10:00 في مكاتب الشركة، 	

وهذا يخضع للتسجيل وتسليم تفاصيل مقابل دفع مبلغ 500 ش.ج ) يشمل ض .ق.م(.
• باالضافة، من اجل تقدمي العرض، يطلب من كل مقترح دفع رسوم االشتراك بقيمة 500 ش.ج )يشمل ض.ق.م(، وهذا ال يتأخر 	

عن املوعد االخير لتقدمي العروض.
• يستطيع املقترح دفع كما ذكر اعاله في مكاتب الشركة او بواسطة حتويلة بنكية، كما هو مفصل في مستندات املناقصة.	

معلومة عامة
• لتفاصيل بخصوص النظر في مستندات املناقصة ميكن التورجه لشركة في بريد الكترني: c-tender@ingl.co.il ميكن مشاهدة 	

قسم  حتت   www.ingl.co.il عنوانه:  الذي  للشركة،  التابع  االنترنت  موقع  في  املناقصة  مستندات  بخصوص  القواعد  توضيح 
العنوان  الشركة في  مكاتب  الدفع، في  دون  املناقصة قبل شرائها،  معاينة  اعاله، ميكن  املذكور  االنتقاص من  دون  »مناقصات«. 

املذكور اعاله بتنسيق مسبق.
• جولة مقاولني من املمكن ان تقام في يوم الثالثاء 15.3.2016 في الساعة 10:00، مكان اللقاء- في مدخل حملطة هكح دوراد في مجمع 	

خط انابيب ايالت اشكلون. االشتراك في اجلولة هو الزامي ومشروط بالتسجيل مسبقا وبتسليم تفاصيل حتى ليوم االثنني 14.3.2016 
في الساعة 16:00 بواسطة البريد االلكتروني اعاله.

• مقترحون الذين سجلوا يستطيع مترير اسئلة التوضيح بواسطة بريد الكترن املذكور اعاله حتى ليوم الثالثاء 22.3.2016 في  الساعة 16:00.	
• على املقترحني تقدمي عروضهم في يوم اخلميس 31.3.2016 حتى الساعة 17:00، بشكل يدوي لصندوق املناقصات في  	

مكاتب الشركة في مجدل هعتدمي )مبنى رقم 8(، طابق 32، كريات هعتدمي، تل ابيب، عند مدير التعاقد في قسم املالية.
• من اجل ازالة الشك، موضح بهذا ان شروط االولية وباقي تفاصيل املناقصة معروضة في هذا االعالن بتلخيص فقط وان النص 	

امللزم هو الظاهر في مستندات املناقصة. حتتفظ الشركة لنفسها حق تغيير شروط االولية وايضا شروط اضافية في املناقصة. 
الكل كما هو مفصل في مستندات املناقصة. ال تلتزم الشركة الختيار العرض االرخض او اي عرض كان. تشمل املناقصة على 
اجراء تنافسي اضافي مبوجب لشروط املناقصة.  حتتفظ الشركة لنفسها حق ادارة مفاوضات مع املقترحني في كل مرحلة 

من مراحل املناقصة والغاء املناقصة، مبوجب العتباراتها اخلاصة ويخضع الوامر كل قانون.

مناقصة علنية لتنفيذ اعمال تزفييت طريق وصول
 حملطة PRMS دوراد  في اشكلون )خط انابيب ايالت اشدود(


