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امل���اض���ي خ �ص �خ �ص��ة م ��ؤس� �س ��ات رئ �ي �س �ي��ة
مت �ل �ك �ه��ا احل� �ك ��وم ��ة ،م �ث��ل اخل� �ط ��وط اجل��وي��ة
اإلث� � �ي � ��وب� � �ي � ��ة و«إث� � � � �ي � � � ��و» ل �ل��ات� � �ص � ��االت.
ويعتقد غيتاشيو تكلي مرمي ،املستشار السابق
ل ��دى احل �ك��وم��ة اإلث �ي��وب �ي��ة ،أن اإلص�ل�اح��ات
االق�ت�ص��ادي��ة وحت�س��ن ال �ع�لاق��ات ،رغ��م أنهما
غ �ي��ر م��رت �ب �ط�ين ب ��ال� �ض ��رورة ،مي �ك��ن أن يبثا
احلياة في االقتصاد ،وأض��اف «إن التقارب
سيحد من التعزيزات العسكرية التي استمرت
س� �ن ��وات» .وت��اب��ع أن ال �ت �ج��ارة ب�ي�ن إث�ي��وب�ي��ا
وإري �ت��ري��ا ك��ان��ت ق�ط��اع�ا ً م�ض�ط��رب�ا ً ح�ت��ى قبل
احل ��رب .ث��م إن السلع اإلثيوبية املهربة عبر
امل��راف��ئ اإلري�ت��ري��ة ،وتالعب أسمرة بعملتها،
وأج� �ج ��ا ال �ن��زاع
ت�س�ب�ب��ا ف��ي ت� ��أزم ال �ع�لاق��ات ّ
احل��دودي ،وتابع« :ما أخشاه اآلن ،حتى بعد
كل تلك السنني ،أن ال تكون قدرتنا التنظيمية
قوية مبا يكفي لتجنب مثل تلك التجاوزات».
وحتى إن كانت إثيوبيا متلهفة اآلن للوصول
إلى مرفأي عصب ومص ّوع اإلريتريني ،فإن
غيتاشيو يخشى أن يكون امليناءان «في حالة
متهالكة» بعد ت��وق��ف ال�ت�ج��ارة عقب احل��رب.
لكن احملللني ي �ح � ّذرون م��ن أن إري�ت��ري��ا ،التي
أصبحت في عهد أفورقي إح��دى أكثر ال��دول
انغالقا ً أمام بيئة االستثمارات ،قد ال تشارك
في املكاسب االقتصادية نفسها في املرحلة
اجل��دي��دة .وي��رى سيث ك��اب�لان ،البروفسور
ف��ي جامعة جونز هوبكنز األميركية  -وهو
متخصص باالقتصاد اإلريتري  -أن «آفاق
هذا االتفاق ،إلع��ادة إحياء االقتصاد هائلة...
ل�ك��ن م�ع��رف��ة اخل �ط��وات ال�ت��ال�ي��ة ألف��ورق��ي هي
امل�ج�ه��ول ال�ك�ب�ي��ر ،ذل��ك أن إري �ت��ري��ا فعلت كل
شيء تقريبا ً إلبعاد االستثمارات اخلارجية».
اآلن وبعد  18سنة على صمت مدافع احلرب
احل��دودي��ة ب�ين إثيوبيا وإري �ت��ري��ا ،ت�ب��دو بلدة
زاملبيسا اإلثيوبية أشبه بجبهة هادئة يتناثر
فيها الركام وتعبرها طريق ال ت��ؤدي إل��ى أي

مكان .لكن التغيير قد يكون وشيكا ً بعد اتفاق
ق��ادة البلدين على إع��ادة ال�ع�لاق��ات؛ م��ا يحيي
األمل في استئناف التجارة وع��ودة االزده��ار
إلى بلدات مثل زاملبيسا .وفي لقاء مع وكالة
«أ.ف.ب» الفرنسية ،أب��دت مصففة الشعر
تيرهاس غيريكيدان «ال ش��ك أن��ه إذا فتحت
الطريق فإن األمور ستتغير» .وكانت هذه البلدة
التي اجتاحتها القوات اإلريترية جهة اجلنوب،
آخ��ر بلدة إثيوبية على الطريق الرئيسية بني
عاصمتي الدولتني ،ولقد قامت قوات إريتريا
«بتسويتها ب��األرض بشكل منهجي» بحسب
م��ا كتب أس�ق��ف كاثوليكي محلي ف��ي رسالة
ندعو بهذا تقدمي عروض وفق ًا للتفصيل اآلتي:
ع��ام  2003إل��ى األم�ي�ن ال�ع��ام ل�لأمم املتحدة.
طلب رقم - 30/079/18
ال�ي��وم الطريق التي تربط زاملبيسا بإريتريا
ملناقصة علنية عادية دون إجراء مفاوضات
ما زال��ت مقطوعة بحواجز عسكرية ،والبلدة
لتزويد فراشيات جيل لالولتراساوند
مستندات التوجه  ،تشمل العروض ،اإلفادات ،املصادقات واملستندات التي يجب
التي كانت مركزا ً جتاريا ً يضج باحلركة ،ينمو
إرفاقها اليها ،يجب تقدميها بواسطة فاكس مقفل رقمه  ،09-8922136وذلك حتى
الصبار في مبانيها التي دمرتها احلرب ويخيم
تاريخ أقصاه  13/8/2018الساعة .12:00
التعاقد مع امل��زودي��ن الفائزين يكون مل��دة سنة واح��دة من موعد دخ��ول العقد
عليها هدوء حذر .لكن أهالي املنطقة احلدودية
لسريان مفعوله .لسرئيل فقط تكون اإلمكانية لتمديد التعاقد لفترة إضافية
بفترتني إثنتني إضافيتني حلتى سنة كل واحد وحتى فترة أقصاها ثالث سنوات
يأملون اآلن بأن تزدهر التجارة في منطقتهم
من موعد التعاقد األصلي.
تقدير العروض يكون على أساس مقاييس كاملفصل في مستندات املناقصة.
وأن تتوقف املناوشات املتقطعة بني اجليشني.
الشروط اإللزامية  -كاملفصل في مستندات املناقصة.
واحلقيقة ،ثمة مشاهد إنسانية ال تخطئها عني
مستندات املناقصة ميكن حتصيلها مبكاتب شركة سرئيل (لدى سوزاناه
حني-جطنيو).
في كل ما يحدث ،أبرزها عبد السالم حجو،
او بالبريد االلكتروني - suzana@sarel.co.il :أيام األحد-اخلميس بني الساعات:
.09:00 - 15:00
الذي روت قصته وكالة «رويترز» الذي التقى
تلخيص املناقصة ميكن مشاهدته مبوقع سرئيل بالعنوان.www.sarel.co.il :
زوجته وابنتيه للمرة األول��ى منذ اختفائهن،
ال تلتزم سرئيل بقبول ارخ��ص عرض او اي عرض ك��ان .حتتفظ سرئيل بحقها بإجراء
مفاوضات مع مقدمي العروض كاملذكور باملناقصة.
بعدما ظ��ن أن زوج�ت��ه راح��ت ضحية للنعرة
ملعلومات احملضرة بهذا اإلعالن هي ملخص فقط وعلى مقدم العرض ان يقرأ مستندات
املناقصة بتم ّعن.
ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي اج�ت��اح��ت ال�ب�ل��دي��ن حت��ت وط��أة
احل��رب وإراق��ة الدماء.
وللتوضيح ،فإنه طيلة
 18سنة ،لم تكن هناك
مناقصة علنية لتلقي خدمات مشورة وصيانة حاويات ومشعالت
وس�ي�ل��ة ل�لات �ص��ال بني
مب� � ��راف� � ��ق
إثيوبيا وإريتريا بعدما
خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض ("الشركة") ،شركة حكومية ،تنشر بهذا مناقصة إلختيار شركة لتقدمي خدمات مشورة
وصيانة حاويات ومشعالت مبرافق  PRMSملنظومة التسيير ("املناقصة") .فترة التعاقد تكون ملدة  12شهراً ،بحيث ان للشركة
ق� �ط� �ع ��ت ك � ��ل خ� �ط ��وط
متنح اإلمكانية لتمديد فترة التعاقد بأربع سنوات إضافية ،حتى سنتني بكل مرة .إختيار مقدم العرض الفائز يكون وفقا ً لشروط
املناقصة ،من بني مقدمي العروض الذين يستوفون الشروط اإللزامية املفصلة مبستندات املناقصة التي يتم تفصيل جوهرها أدناه.
النقل وخدمات الهاتف
شروط إلزامية
وال� �ب���ري���د م� �ن ��ذ ب ��داي ��ة
 .1مقدم العرض هو شركة مسجلة بسجل الشركات في اسرائيل او مصلحة مرخصة وفق وميلك جميع املصادقات املطلوبة وفق
قانون صفقات هيئات عامة ،لعام.1976-
ال � �ص� ��راع ،ل �ك��ن أزم ��ة
 .2لدى مقدم العرض جتربة بتزويد خدمات صيانة وتصليح خلل مبنظومات حاويات ومشعالت غاز طبيعي خالل السنتني التي
سبقت تقدمي العرض.
ع��ب��د ال � �س �ل�ام ف��رج��ت
 .3يشغل مقدم العرض بتشغيل مباشر (وليس كـ"فري-النسر") على األقل  2كهربائيني الذين يعملون فعليا ً بتزويد اخلدمات

ف��ي ال�ط��ري��ق امل�م�ت��دة ب�ين ش�ق��اق دام لسنوات
ط��وي �ل��ة ،ووص � ��والً إل ��ى ال ��وف ��اق بي��ن إث�ي��وب�ي��ا
وإري�ت��ري��ا ،تظهر محطات ب ��ارزة ألح��د أط��ول
وأقدم الصراعات في تاريخ أفريقيا احلديث،
وبخاصة أنها كانت طريقة ُمعبدة بدماء أكثر من
مائة ألف قتيل ...وهذه هي أشهر تضاريسه:
ك ��ان طبيعيا ً أن ت�ت�ط��ور األم� ��ور إل ��ى ص��راع
مسلح ف��ي  6م��اي��و ع��ام  ،1998على ام�ت��داد
احل� � ��دود ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال��ب��ال��غ ط��ول �ه��ا أل��ف
كيلومتر ،فيما ع��رف باسم ح��رب «ب��ادم��ي»،
إش��ارة إلى املثلث احل��دودي ال��ذي يضم ثالث
مناطق .وف��ي مواجهة عسكرية دام�ي��ة جرت
في مايو  ،2000سقط نحو  100أل��ف قتيل
م ��ن اجل��ان��ب�ي�ن وآالف اجل ��رح ��ى وامل �ع��اق�ين
واألس ��رى وال �ن��ازح�ين ،وأنفقت خاللها أكثر
من  6مليارات دوالر ،قبل أن ُيبرم ي��وم 18
ي��ون�ي��و ات �ف��اق م�ب��دئ��ي ف��ي اجل��زائ��ر ،ت�ل�اه في
ديسمبر (ك��ان��ون األول) ع��ام  ،2000توقيع
ات�ف��اق�ي��ة س�ل�ام ب�ين اجل��ان�ب�ين إلن �ه��اء احل��رب.
ال��دب�ل��وم��اس��ي اإلث�ي��وب��ي تيولد جبر مسكيل،
يعتقد أن اتفاق السالم بني إثيوبيا وإريتريا
سيكون له أثر كبير في تعزيز السالم واألمن
واالندماج االقتصادي في املنطقة املضطربة،
معتبرا أن�ه��ا مرحلة افتتاحية ستحقق فيها
املنطقة ال �س�لام ف��ي ال �س �ن��وات ال �ق��ادم��ة .إل��ى
ج��ان��ب ه��ذا تتهيأ إث�ي��وب�ي��ا ،ال �ت��ي ال مت�ل��ك أي
س��واح��ل ب�ح��ري��ة وف �ق��دت إم�ك��ان�ي��ة ال��وص��ول
إل��ى البحر األح�م��ر قبل نحو  30س�ن��ة ،لبناء
ق��وة ب�ح��ري��ة ف��ي إط ��ار إص�لاح��ات عسكرية.
و ُي��ذك��ر أن إثيوبيا ك��ان��ت ق��د س��رح��ت قواتها
ال�ب�ح��ري��ة ف��ي  1991ب�ع��د ان�ف�ص��ال إري�ت��ري��ا.
وب�ع��د قطع وصولها إل��ى امل��راف��ئ االري�ت��ري��ة،
نقلت إثيوبيا جتارتها البحرية إل��ى جيبوتي
املجاورة ،واستثمرت بشكل كبير في السكك
احل��دي��د وال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة األخ � ��رى ،لتصبح
أح��د أس ��رع االق �ت �ص��ادات من ��وا ً ف��ي أفريقيا.
ل� �ك ��ن ،خ�ل��ال اج �ت �م��اع
الشركة خلدمات جودة البيئة م.ض
دعوة لتقدمي عروض مناقصة رقم A18/2018
ع �ق��ده أخ��ي��را ً م��ع كبار
ل�ت�ق��دمي ع ��روض مل�ع��اجل��ة أراض ��ي م�ل��وث��ة بطريقة  ISCOب�ن�ط��اق ب.ه.د  20ف��ي تسريفني ل�ص��ال��ح الشركة
خلدمات جودة البيئة م.ض
ال� � �ق � ��ادة ال �ع �س �ك��ري�ين
الشركة خلدمات جودة البيئة م.ض (فيما يلي "الشركة") تدعو بهذا عروض لتقدمي عروض ملعاجلة أراضي ملوثة بطريق ISCOوالتوصل لتركيز  500م.ج/ك.ج TPH ORO/
 - DROبنطاق ب.ه.د  20في تسريفني ،كاملفصل في مستندات املناقصة على مالحقها.
اإلث �ي��وب �ي�ين ق���ال أب�ي��ي
فترة التعاقد مع مقدم العرض الفائز تكون لفترة  3أشهر من موعد تلقي أمر بدء العمل .إنتهاء التعاقد يكون بعد تلقي إستطالع عيّنات تأكيد نظافة التي تدل ان مستوى التلويث باملوع
تكون  350م.ج/ك.ج .TPH ORO/DRO
أح�م��د «علينا أن نبني
بحال لم يتم حتقيق التقليص املذكور ،يحق للشركة ان تطلب من مقدم العرض الفائز تنفيذ دورة/ات معاجلة إضافية ،واحدة او أكثر -،وفق إعتباراتها ،بحيث ان كل دورة إضافية تكون
ملدة شهر ،وبنهايته يتم تنفيذ إستطالع عيّنات وتأكيد نظافة لغرض فحص مستوى التلويث .بحال عدن إستيفاء مقدم العرض الفائز مبستوى التقليص املطلوب  -بإنتهاء األعمال ،او
ق��درات قواتنا البحرية
بإنتهاء واحدة من الدورات اإلضافية ،بحال عقدها  -يحق للشركة ان تفصله من املوقع ،إلغاء التعاقد معه ومصادرة كفالة التنفيذ التي مت إيداعها من قبله بحوزة الشركة  -الكل وفقا ً
لتعليمات اإلتفاقية.
ف��ي امل �س �ت �ق �ب��ل» ،الف �ت �ا ً
يحق تقدمي العروض للمناقصة ملقدم عرض الذي هو شركة مسجلة وفق القانون بإسرائيل ،الذي مبوعد تقدمي العروض يستوفي جميع املتطلبات والشروط املتراكمة كاملفصل أدناه:
 .1.1مقدم العرض هو شركة مشورة التي تعمل مبجال جودة البيئة ،وصاحبة جتربة بتنفيذ وبإدارة ما ال يقل عن ثالثة ( )3مشاريع لتأهيل أراضي التي وصلت للنهاية وصودقت من قبل الوزارة،
التي كل واحد منها كان بحجم مالي على األقل  200،000ش.ج ،وذلك خالل اخلمس ( )5سنوات التي سبقت موعد تقدمي العروض.
إل� ��ى أن ب �ل��اده متتلك
 .1.2مقدم العرض هو صاحب جتربة بتنفيذ ما ال يقل عن  2مشاريع تأهيل أراضي ملوثة بطريقة  In Situالتي ُنفّذت وإنتهت بنجاح مبصادقة املراقب ذو الصلة خالل اخلمس
( )5سنوات األخيرة.
واح� � � � � ��دة م� � ��ن أق� � ��وى
 .1.3مقدم العرض هو صاحب جتربة بتنفيذ ما ال يقل عن مشروع واحد ( )1لتأهيل أراضي ملوثة او مياه جوفية بطريقة  ISCOالتي ُنفّذت وإنتهت بنجاح مبصادقة املراقب
ذو الصلة خالل اخلمس ( )5سنوات األخيرة.
القوات البرية واجلوية
نوضح ان املصطلح "إنتهت بنجاح" معناه مشاريع التي إنتهت من قبل مقدم العرض وصودقت من قبل الوزارة حلماية البيئة و/او من قبل سلطة املياه.
 .1.4لدى مقدم العرض دورة مدخوالت سنوية  1،500،000ش.ج على األقل بكل واحدة من السنوات  2016 2015و( 2017-ال يشمل ض.ق.م)
 .1.5لدى مقدم العرض جميع املصادقات وفق قانون هيئات عامة.
في أفريقيا .كذلك ،في
 .1.6أرفق مقدم العرض لعرضه كفالة ،كاملفصل في مستندات املناقصة.
ميكن شراء مستندات املناقصة مقابل دفع مبلغ  1،170ش.ج (يشمل ض.ق.م) مبكاتب الشركة ،بشارع يتسحاك سديه  ، 40تل أبيب ،أيام األحد-اخلميس بني الساعات ،9:00-15:00
مواجهة مديونية كبيرة
ومقابل تسليم تفاصيل مقدم العرض.
يعقد لقاء مقدمي العروض بتاريخ  1.8.2018الساعة  .09:00اإلشتراك باللقاء إلزامي ومقدم عرض الذي ال يشترك باللقاء ال يحق له اإلشتراك باملناقصة إال إذا قررت الشركة وفق إعتباراتها
ون��ق��ص ف ��ي ال �ع �م�لات
املطلقة العفو عن إستيفاء هذا الشرط.
يحق ملقدمي العروض التوجه للجنة املناقصات بطلب لتلقي توضيحات بخصوص مستندات املناقصة بواسطة ارسال بريد الكتروني فقط للعنوان  shikum@escil.co.ilالذي يرسل لتاريخ
أقصاه  08.08.2018الساعة  .12:00يجب التأكد من تلقي البريد االلكتروني ببالغ مرتد.
األجنبية ،أعلن رئيس
املوعد األخير لتقدمي العرض هو بتاريخ  29.08.2018بني الساعات  .08:00-13:00يجب تقدمي املستندات فقط وال غير صندوق املناقصات خاصة الشركة املوضوعة مبكاتب الشركة ،بشارع
يتسحاك سديه  ، 40تل ابيب .العروض التي يتم تقدميها بعد هذا املوعد ،يتم نفيها.
ال� � � � � ��وزراء اإلث� �ي ��وب ��ي
الداعي غير ُملزم بقبول اي عرض كان.
ألجل إزالة الشك ،نوضح بهذا انه بحالة تناقض او عدم تناسب بني املذكور في هذا اإلعالن أعاله وتعليمات مستندات املناقصة ،تتغلب التعليمات املذكورة في مستندات املناقصة.
اجل��دي��د خ�ل�ال الشهر

أخ�ي��را ً بعدما ك��ان ب�ين أكثر م��ن  400مسافر
توجهوا إلى أسمرة يوم األربعاء املاضي في
ّ
أول رح�ل��ة ط �ي��ران م�ب��اش��رة ب�ين البلدين منذ
 .1998وخارج مبنى صغير في حي جيزا بندا
تيليان بأسمرة ،استقبل عبد السالم بالزغاريد
وال �ت �ه �ل �ي��ل ،ب�ي�ن�م��ا ت �ع��ان��ق ال � ��زوج وال ��زوج ��ة
واالبنتان للمرة األولى منذ تلك املدة ،وانفجر
ع�ب��د ال �س�لام ب��ال�ب�ك��اء ع�ن��دم��ا ع��ان�ق�ت��ه اب�ن�ت��اه.

للشركة والذين كل واحد منهما يستوفي جميع الشروط اآلتية:
 .3.1صاحب شهادة مشغل غاز طبيعي مؤهل من وزارة اإلقتصاد.
 .3.2صاحب تأهيل ملعاجلة منظومات حاويات ومشعالت لواحد من املصنعني اآلتني:
(أ) WEISHAUPT
(ب) CIBUNIGAS
 .3.3صاحب جتربة سنتني على األقل بتركيب ومعاجلة خلل بحاويات ومشعالت لواحد من املصنعني اآلتني:
(أ) WEISHAUPT
(ب) CIBUNIGAS
 .3.4صاحب جتربة لسنتني على األقل لتركيب ومعاجلة خلل ملراقبات .SIEMENS
 .3.5صاحب شهادة كهربائي مؤهل.
 .4يشغل مقدم العرض بتشغيل مباشر (وليس كـ"فري-النسر") على األقل  2عمال إضافيني الذين يعملون بتزويد
اخلدمات للشركة (إضافة للكربائيني املفصلني أعاله) ،الذين كل واحد منهم صاحب جتربة لسنة واحدة على األقل
بتصليح خلل بحاويات تسخني ومشعالت.
 .5لدى مقدم العرض دورة مدخوالت سنوية بحجم ال يقل عن ( 1،000،000ال يشمل ض،ق،م) باملعدل بالسنوات الثالث
.2017 - 2015
 .6إشترك مقدم العرض بلقاء مقدمي العروض.
معلومات عامة
* ميكن تلقي مستندات املناقصة الكاملة للتقدمي ،او اإلطالع على نسخة كاملة لها مجاناً ،مبكاتب الشركة بالعنوان :مجدال
عتيدمي ،كريات عتيدمي ،تل ابيب ،طابق  32بدءا ً من تاريخ  ،2.8.2018رهنا ً للتنسيق املسبق.
* لقاء مقدمي العروض يعقد بتاريخ  9.8.2018مبركز الصيانة بكنوت ،شارع هأدوم  ،14املنطقة الصناعية كنوت
الساعة .10:00
* لتلقي توضيحات يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني ben-arie@ingl.co.il :لغاية تاريخ أقصاه .15.8.2018
* يتوجب على مقدمي العروض تقدمي عرضهم بتسليم يدوي بشعبة التشغيل خاصة الشركة مبكاتب الشركة بالعنوان
أعاله ،لغاية تاريخ أقصاه  28.8.2018الساعة .16:00
* ألجل إزالة الشك ،نوضح بهذا ان الشروط اإللزامية وسائر تفاصيل املناقصة معروضة بهذا اإلعالن باملخلص فقط ،وان النص
امللزم هو الظاهر في مستندات املناقصة .حتتفظ الشركة باحلق لتغيير الشروط اإللزامية وأيضا ً شروط إضافية باملناقصة،
الكل كاملفصل في مستندات املناقصة .املناقصة تشمل إجراء تنافسي إضافي وفقا ً لشروط املناقصة .حتتفظ الشركة باحلق
إلجراء مفاوضات مع مقدمي العروض بكل مرحلة من مراحل املناقصة وإلغاء املناقصة ،وفقا ً إلعتبارتها املطلقة ورهنا ً لتعليمات
جميع القوانني.

