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خطوط الغاز الطبيعي السرائيل م.ض (فيما يلي« :الشركة») ،شركة مبلكية حكومية كاملة ،تنشر بهذا مناقصة علنية العطاء
خدمات مخبرية لفحوصات جودة الغاز .االختيار باملقترح الفائز يتم مبوجب لشروط املناقصة ،من بني املقترحني الذين يستوفون
في شروط االقصى املفصلة في مستندات املناقصة حيث يبرز منهم ما يلي.
 .أشروط اولية:
1 .1املقترح هو رابطة املسجلة في سجل الشركات في اسرائيل او مشغل مرخص في اسرائيل.
2 .2ميلك املقترح التراخيص املطلوبة بحسب قانون صفقات هيئات عامة ،لسنة .1976 -
3 .3للمقترح تأهيل او يلتزم خالل  60يوم من يوم فوزه في هذه املناقصة ان يكون لديه التأهيل ،من قبل السلطة الوطنية لتأهيل
مختبرات ()ISRACاو من قبل سلطة تأهيل سلطة اجنبية الشركة  ILACاو في  ،IAF -في مجال الكيمياء والبيولوجيا.
تأهيله للمقترح يشمل تأهيل لتنفيذ اعمال فحص كميات في تقنية كروماتوجرافي ,في واحد من املجاالت التالية على االقل:
هواء؛ ارض؛ مجمعات ومياه؛ غذاء ومشروبات؛ منتوجات زراعية.
 4 .4للمقترح رخصة التعامل مع مواد سامة سارية املفعول معاناه في القانون مواد سامة ،لسنة  ،1993 -بخصوص تنفيذ الفحوصات
املطلوبة بحسب هذه املناقصة او ان املشترك ارفق التزاماته للحصول على ترخيص كاملذكور ،اذا فاز.
5 .5للمقترح خبرة سنتني على االقل في تنفيذ حتليالت للغاز بتقنية كروماتوجرافي بني السنوات .2016-2010
6 .6قدم املقترح التزامات لالستيفاء في مواصفات  ISOواستخدام في االجهزة بالنص املرفق للمناقصة.
7 .7ارفق املقترح تصريح اساسي ملختبر مؤهل اجنبي بالنص املرفق للمناقصة الذي يصادق على مصداقية املختبر االجنبي للتعاقد
معه باتفاق دعم واستشارة مبوجب لطلبات املناقصة.
8 .8للمقترح دورة مدخوالت بحجم ال يقل  2،500،000ش.ج (ال يشمل ض.ق.م) في املعدل ،في ثالث من خالل اربع السنوات -2012
.2015
 .بتصاريح وشروط اضافية -اشترى املقترح مستندات املناقصة.
احلصول على مستندات املناقصة
•احلصول على نسخة كاملة من املناقصة ميكن ابتداء من يوم االثنني  14/3/2016في الساعة  10:00في مكاتب الشركة،
وهذا يخضع للتسجيل وتسليم تفاصيل مقابل دفع مبلغ  500ش.ج (يشمل ض .ق.م).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 توضيح القواعد بخصوص مستندات املناقصة في موقع االنترنت التابع للشركة ،الذي عنوانه www.ingl.co.il :حتت
قسم «مناقصات» .دون االنتقاص من املذكور اعاله ،ميكن معاينة املناقصة قبل شرائها ،دون الدفع ،في مكاتب الشركة في
العنوان املذكور اعاله بتنسيق مسبق.
•مقترحون الذين سجلوا يستطيع مترير اسئلة التوضيح بواسطة بريد الكترن املذكور اعاله حتى يوم الثالثاء .29/3/2016
•على املقترحني تقدمي عروضهم ابتداء من يوم الثالثاء  12/4/2016وحتى ليوم االربعاء  13/4/2016بني الساعات 09:00
حتى الساعة  ،17:00بشكل يدوي لصندوق املناقصات في مكاتب الشركة في مجدل هعتدمي ،طابق  ،32كريات هعتدمي،
تل ابيب ،عند سكرتيرة فرع التشغيل.
•من اجل ازالة الشك ،موضح بهذاان 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 .حتتفظ الشركة
لنفسها حق ادارة مفاوضات مع املقترحني في كل مرحلة من مراحل املناقصة والغاء املناقصة ،مبوجب العتباراتها اخلاصة
ويخضع الوامر كل قانون.
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