7

 29ك� ��ان� ��ون ث� ��ان� ��ي 2019
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ذك ��رت غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة أن آالف
الشركات البريطانية وضعت خططا للطوارئ
ل �ل �ت��أق �ل��م م���ع س �ي �ن��اري��و خ�� ��روج ب��ري �ط��ان �ي��ا
م ��ن االحت� � ��اد األوروب�� � ��ي (ب��ري �ك �س��ت) دون
ال �ت��وص��ل الت� �ف ��اق ،وأوض� �ح ��ت أن ش��رك��ات
عديدة تخطط لنقل أعمالها خ��ارج بريطانيا.
و ُت�ش�ك��ل ال�ش��رك��ات البريطانية ع��ام��ل ضغط
جديا على مسار احلكومة في اتخاذ قرارتها
املُقبلة بشأن خطة خ��روج البالد من االحت��اد
األوروب � ��ي ،ل�ك��ن األم ��ر ق��د ي���زداد تعقيدا مع
إط �ل��اق آالف ال� �ش ��رك ��ات خ �ط �ط��ا ط ��ارئ ��ة قد
تتضمن االن�ت�ق��ال م��ن بريطانيا ،األم ��ر ال��ذي
س��وف يكون مبثابة ضربة قوية لالقتصاد.
وج��اء ذل��ك بإعالن رسمي من غرفة التجارة
البريطانية ،التي قالت إن الكثير من الشركات
تعتزم نقل عملياتها إلى دول أخ��رى لتتجنب
ض��رب��ات محتملة م��ن بريكست دون ات�ف��اق.
وق��ال��ت الهيئة ال��رس�م�ي��ة ،م �س��اء ال�س�ب��ت ،إن
الشركات بدأت تتخذ إجراءات ملموسة للخروج
من بريطانيا ،حيث إنه في األيام القليلة املاضية
فقط ،نشّ طت  35شركة على األق��ل ،خططها
لنقل عملياتها إل��ى دول أخ��رى ،أو أنها بدأت
بتخزين السلع ل��درء مخاطر بريكست ،الذي
من املزمع أن ُيطبق في م��ارس (آذار) املقبل.
وت��أت��ي ه��ذه األن �ب��اء ق�ب��ل أس �ب��وع ح��اس��م في
البرملان ،سيحاول فيه النواب انتزاع سيطرة
رئيسة ال ��وزراء ،تيريزا م��اي ،على احلكومة،
م ��ن أج���ل ت��أج �ي��ل م��وع��د ب��ري �ك �س��ت ،لتجنب
اخل ��روج دون ات�ف��اق م��ع االحت ��اد األوروب ��ي،
إال أن م�ص�ي��ر ب��ري �ك �س��ت ال ي� ��زال م�ج�ه��وال.
وق ��ال م��دي��ر ال�س�ي��اس��ات ف��ي غ��رف��ة ال�ت�ج��ارة،
مات غريفني ،إنه «منذ هزمية صفقة رئيسة
ال� ��وزراء ،شهدنا زي ��ادة ح��ادة ف��ي الشركات
ال�ت��ي تتخذ إج� ��راءات حمل��اول��ة ح�م��اي��ة نفسها
م� ��ن أس� � ��وأ آث� � ��ار ب��ري �ك �س��ت دون ات � �ف� ��اق».
وتؤكد العديد من الشركات أن «عدم التوصل
إلى اتفاق» سيتسبب في مشاكل اقتصادية من
خ�لال ف��رض التعريفات اجلمركية واملراقبة
اجلمركية وغيرها من احلواجز بني بريطانيا
واالحت��اد األوروب��ي ،أكبر شريك جتاري لها.
وأوض �ح��ت ك��ارول�ين ف�ي��رب�ي��رن ،عضو احت��اد
الصناعة البريطاني ،أن «ع�ل��ى السياسيني
اس �ت �ب �ع��اد ع� ��دم ال �ت��وص��ل إل� ��ى ات� �ف ��اق ح��ول
البريكست ملنع األضرار التي ال ميكن إصالحها،
واس�ت�ع��ادة الثقة ف��ي الشركات البريطانية».
وك� ��ان م� ��ارك ك ��ارن ��ي م �ح��اف��ظ ب �ن��ك إجن�ل�ت��را
(البنك املركزي البريطاني) ،قد أعلن األسبوع
امل� ��اض� ��ي ،أن ال� �ش ��رك ��ات ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة غ�ي��ر
ج��اه��زة لبريكست دون ات �ف��اق .وأوض ��ح أن
«املوضوع متعلق بجملة مشاكل لوجيستية
تستوجب احل��ل ...من الواضح أن الشركات
غير مستعدة للخروج دون ات �ف��اق» .وأش��ار

ك��ارن��ي على هامش مشاركته ف��ي داف ��وس ،إل��ى أن القطاع املصرفي
البريطاني مستعد ألي سيناريو ،مب��ا ف��ي ذل��ك اخل��روج دون اتفاق.
وق��ب��ل أي� � ��ام ،ق � ��ررت ش��رك��ة س��ون��ي ال �ع��امل �ي��ة ل�لإل �ك �ت��رون �ي��ات نقل
م �ق��ره��ا ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا إل ��ى م��دي �ن��ة أوروب� �ي ��ة أخ� ��رى ه��ي أم �س �ت��ردام
ف��ي ه��ول �ن��دا لتجنب اآلث� ��ار ال�س�ل�ب�ي��ة خل���روج ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن االحت ��اد
األوروب� � � ��ي .وق ��ال ��ت ال �ش��رك��ة إن االن��ت��ق��ال س� ��وف ي �س��اع��ده��ا على
ت�ف��ادي ال��رس��وم اجلمركية التي م��ن املتوقع أن تترتب على انفصال
بريطانيا ع��ن االحت ��اد األوروب� ��ي ،وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ك �م��ا ن ��اش ��دت «أم� � � ��ازون» األم �ي��رك �ي��ة ال �ع �م�لاق��ة ل �ل �ب �ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة
ع �ب��ر اإلن� �ت ��رن ��ت ،ال��ش��رك��ات ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ال �ت��ي ت �ت �ع��ام��ل م ��ع امل��وق��ع
اإلل�ك�ت��رون��ي ألم� ��ازون ،ات �خ��اذ إج� ��راءات اس �ت �ع��دادا خل��روج بريطانيا
م��ن االحت��اد األوروب ��ي دون التوصل الت�ف��اق ،وإال فلن يكون بوسع
ال �ش��رك��ات ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ال �ب �ي��ع للمستهلكني ف��ي ال�ت�ك�ت��ل األوروب � ��ي.
من جانبها ،كشفت النائبة عن حزب العمال البريطاني إيفيت كوبر عن أن
اثنني من أصحاب شركتي «بيربيري» و«هاريبو» في دائرتها االنتخابية
مبقاطعة ويست يوركشاير ،أرسال لها خطابا ً للتحذير من اآلثار املدمرة
للخروج من االحتاد دون اتفاق على أعمالهما في بريطانيا .وتدفع كوبر
مجلس العموم البريطاني إلجراء تعديل ،على األرجح سيتم التصويت
عليه غ��دا ال�ث�لاث��اء ،ومبوجبه سيتم متهيد الطريق لتأجيل بريكست
حتى نهاية العام اجل��اري ،بحسب صحيفة «أوب��زرف��ر» البريطانية.
ك �م��ا ح � ��ذرت ب �ع��ض ال� �ش ��رك ��ات ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ال� �ك� �ب ��رى ،وم� ��ن بينها
«إي � ��رب � ��اص» ،األس � �ب� ��وع امل ��اض ��ي م ��ن ت ��أث� �ي ��رات ك��ارث��ي��ة محتملة
ح ��ال ح� ��دوث ب��ري�ك�س��ت دون ات �ف��اق ع �ل��ى أن�ش�ط�ت�ه��ا ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا.
ي��ذك��ر أن ب�ع��ض ال � ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان�ي�ين وم ��ن بينهم وزي� ��رة األع �م��ال
وامل��ع��اش��ات ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،آم �ب��ر رود ،ووزي � ��ر األع� �م ��ال ال�ب��ري�ط��ان��ي
ري �ت �ش��ارد ه��اري�ن�غ�ت��ون ،أش� ��اروا إل��ى إم�ك��ان�ي��ة ت �ق��دمي استقالتهم إن
ل��م ت�س�م��ح رئ �ي �س��ة ال� � ��وزراء ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،ت �ي��ري��زا م� ��اي ،ل �ه��م ب��دع��م
خ �ط��ط ت��أج �ي��ل ب��ري �ك �س��ت ع ��ن ط��ري��ق م �ن��ح ك ��ل ن � ��واب ال� �ب ��رمل ��ان من
ح��زب احمل��اف�ظ�ين ،مب��ا فيهم ال � ��وزراء ،تصويتا ح��را ع�ل��ى ه��ذا األم��ر.
ومن املقرر أن تنسحب بريطانيا ،خامس أكبر اقتصاد في العالم ،من
التكتل في  29مارس (آذار) ،لكن النواب رفضوا اتفاق اخلروج الذي
توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع االحتاد مما ترك الباب مفتوحا ً
أمام احتماالت عدة ،من بينها االنسحاب بشكل فوضوي من دون اتفاق.
وتواجه بريطانيا أكبر أزم��ة سياسية منذ عقود في ظل ما تعانيه من
ص�ع��اب ب�ش��أن اخل ��روج م��ن التكتل ال ��ذي انضمت إل�ي��ه ع��ام .1973
وقالت ليدسوم لهيئة اإلذاع��ة البريطانية« :بإمكاننا مترير التشريع.
وأعتقد أننا على الرغم من كل شيء لدينا عالقة قوية جدا بأصدقائنا
وجيراننا في االحت��اد األوروب ��ي ،وأن��ا واثقة من أننا إذا احتجنا إلى
أس�ب��وع�ين إض��اف�ي�ين أو م��ا ش��اب��ه ف��إن ذل��ك سيكون ق��اب�لا للتطبيق».
وب��رز اليوم (السبت) كالم لوزير امل��ال البريطاني فيليب هاموند من
يلي موقفه
دافوس حيث قال للـ «بي بي سي» إن االتحّ اد األوروبي قد نّ
و ُيسقط خطوطا ً حمراء ،مبا يفتح الباب لتعديل اتّفاق اخلروج مع لندن.
وأضاف أن السياسيني
األوروب�� �ي�ي��ن امل�ع�ن�ي�ين
«غ� � �ي�� ��ر م� �س� �ت� �ع ��دي ��ن
קנט  -קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
ل �ل �ت �ن��ازل ع ��ن امل��ب��ادئ
עדכון מועדים מכרז  - 01/2019להתקשרות
األساسية التي حددها בהסכם למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור קנט
 הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מاالحت � � ��اد األوروب� � � ��ي،
 .1המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום חמישי ,ה7.2.2019-
لكنهم بالتأكيد ينظرون
בשעה .16:00
إل ��ى م��ا إذا ك ��ان هناك  .2אופן הגשת ההצעות יהא זהה לאופן ההגשה המתואר במסמכי המכרז.
 .3אין כל שינוי ביתר הוראות המכרז.
בכבוד רב,
شيء ميكنهم فعله دون
קנט  -קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
املساس بتلك املبادئ».
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الصحة ،وحدة املناقصات
אל خدمات
איאם لئوميت
/ 8203055
ערב /
العنوان :شارع شبرينتساك  23تل ابيب (الطابق )3

هاتف ،03-6949671 :فاكس ،03-6949616 :البريد االلكترونيmichrazim@leumit.co.il :
ساعات العمل :أيام األحد-اخلميس بني الساعات 14:00 - 09:00

مناقصة رقم  7315/19لشراء سرائر فحص من أنواع مختلفة
موعد لتقدمي العروض :حتى  19/02/2019الساعة  .14:00يتم تقدمي العروض لصندوق املناقصات،
مبكاتب وحدة املناقصات بالعنوان املفصل أعاله.

شراء السرائر يتم بفترة زمنية مدتها  3سنوات ،مع امكانيتني اثنتني لتمديد التعاقد بسنة اضافية بكل
مرة.
نوع املناقصة :مناقصة علنية على مرحلتني مع إمكانية لتحرير إجراء تنافسي إضافي ممكنن ومتط ّور.
فيما يلي ملخّ ص الشروط اإللزامية لإلشتراك باملناقصة:
مسجلة وفق القانون بإسرائيل ،وصاحب مصادقات وفق قانون صفقات هيئات
 .1مقدم العرض مك ّون وفق القانون او مصلحة مرخصة
ّ
عامة.
 .2لدى مقدم العرض  3سنوات جتربة على األقل ،خالل اخلمس سنوات السابقة ملوعد تقدمي العرض ،بتزويد ،تركيب
وصيانة سرائر بالوسط الطبّي.
 .3دورة أعمال مقدم العرض  ،بتزويد مع ّدات طبّية بكل واحدة من السنوات  2016و ،2017-مبلغ على األقل 500،000
ش.ج (ال تشمل ض.ق.م) للسنة.
 .4لكل واحد من السرائر املعروضة يوجد تصديق ا.م.ر ساري املفعول او طلب لتجديد تصديق ا.م.ر مت تقدميه قبل إنتهاء
سريان مفعول التصديق احلالي او طلب لتصديق ا.م.ر مت تقدميه قبل اربعة أشهر سابقا ً ملوعد تقدمي العروض.
 .5لكل واحد من السرائر املعروضة يوجد تصديق  FDAو/او ( CEللطرازات املعروضة فقط) سارية املفعول.
 .6أرفق مقدم العرض لعرضه كفالة املناقصة.

كامل شروط املناقصة مفصلة مبستندات املناقصة ،الظاهرة مبوقع لئوميت بالعنوان:
 www.leumit.co.ilحتت تبويب "مناقصات"؛ شروط املناقصة امللزمة هي فقط تلك الظاهرة
مبوقع لئوميت؛ حتلنات بشأن املناقصة يتم نشرها مبوقع لئوميت؛ على
املعنيني باإلشتراك باملناقصة تتبع ومتابعة النشرات باملوقع؛ للتوضيحات ميكن التوجه
بالبريد االلكتروني ،للعنوان michrazim@leumit.co.il

مناقصة علنية إلنشاء مستودع مقاولني لتنفيذ أعمال تنظيف رمال ودهان
خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض ("الشركة") ،شركة حكومية ،تنشر بهذا مناقصة ألجل إنشاء مستودع مقاولني لتنفيذ أعمال تنظيف
رمال ودهان .إختيار الفائز سيتم وفقا ً لشروط املناقصة ،من بني مقدمي العروض الذي يستوفون الشروط اإللزامية املفصلة في مستندات
املناقصة التي سيتم تفصيل جوهرها أدناه.
شروط إلزامية
 .1مقدم العرض صاحب أسبقية ال تقل عن  3سنوات مبجال تنظيف رمال ،دهان ومعاجلة كورروزيا.
 .2مقدم العرض صاحب تأهيل من طرف مزود منظومة/ـات الدهان لتطبيق منظومة/ـات دهان املعروضة من طرفه باملناقصة.
 .3بحوزة مقدم العرض ،مبوعد تقدمي العرض ،معدات لتنظيف رمال ،معاجلة كورروزيا ودهان كاملفصل بامللحق ط للمناقصة.
 .4نفذ مقدم العرض بالـ 3-سنوات التي سبقت املوعد األخير لتقدمي العروض ،على األقل  3مشاريع* بحجم مالي ال يقل عن  100،000ش.ج لكل
مشروع (ال يشمل ض.ق.م).
 .5عرض مقدم العرض بعرضه على األقل شخص واحد ،مشغّل من طرفه و/او إلتزم جتاهه لتقدمي اخلدمات بحال فوزه باملناقصة ،الذي هو صاحب
شهادة تأهيل من نوع ( NACE CIP LEVEL Iاو شهادة تأهيل مساوية لها) وصاحب جتربة باإلشراف على األقل  3مشاريع* مختلفة بالـ3-
سنوات التي سبقت املوعد األخير لتقدمي العروض.
 .6يستوفي مقدم العرض متطلبات البند 2ب لقانون صفقات هيئات عامة ،لعام  ،1976 -لشأن دفع حد األجر األدنى وتشغيل عمال أجانب وفق القانون.
 .7مقدم العرض هو مصلحة مرخصة او شركة مسجلة وفق القانون بسجالت مسجل الشركات بإسرائيل وبحوزته جميع املصادقات مبا في ذلك
وفق قانون صفقات عامة لعام ،1976-مبا معناه:
أ) مصادقة سارية املفعول من موظف الضريبة او من مدقق حسابات بشأن إدارة سجالت وفق القانون؛
ب) مصادقة سارية املفعول من موظف الضريبة او من مدقق حسابات بشأن ارسال تقارير ملوظف الضريبة عن مدخوالته وملدير ض.ق.م عن
صفقات التي تفرض عليها ض.ق.م.
 .8إشترك مندوب مقدم العرض بجولة املقاولني على إمتدادها.
* لشأن البنود  4و 5-أعاله ،تحُ تسب "مشروع" كتنفيذ أعمال ميدانية (ليس بساحات املزود) بالصناعة اإلجرائية و/او بتروكيماوية و/او وقود و/او
أعمال أنابيب و/او أعمال مبنى فوالذ .وأيضاً ،مشروع يشمل ،على األقل ،أعمال تنظيف كوروزيا ،تنظيف رمال ودهان.
املناقصة معلومات عامة
* ميكن اإلطالع على مستندات املناقصة مبوقع الشركة على اإلنترنت ،وعنوانه ،www.ingl.co.il :حتت تبويب "مناقصات".
* مستندات املناقصة كما هي ظاهرة مبوقع الشركة غير قابلة للتقدمي (معلمة بعالمة مائية) .لتلقي مستندات املناقصة للتقدمي ،ميكن تلقيها مبكاتب
الشركة ،مبجدال عتيدمي (بناية رقم  ،)8كريات عتيدمي ،طابق  ،32بالتنسيق املسبق ،لدى السيدة ميناه اراد (هاتف )03-6270453 :أيام األحد-
اخلميس بني الساعات .16:00 - 09:00
* لقاء مقدمي العروض يعقد بتاريخ  13.2.2019الساعة  10:00مبركز الصيانة في كنوت ،شارع هاودم  ،14املنطقة الصناعية كنوت والحقا ً جولة
ً
مبرفق الشركة باشكول اشدود .نوضح ان اإلشتراك باجلولة إلزامي ويشكل شرطا لتقدمي عروض للمناقصة.
* طلب لتلقي توضيحات ميكن إرساله حتى تاريخ  20.2.2019الساعة  16:00للبريد االلكتروني  .daniel@ingl.co.ilأجوبة الشركة لألسئلة يتم
نشرها مبوقع الشركة بالعنوان أعاله
* على مقدمي العروض تقدمي عروضهم بتسليم يدوي لصندوق املناقصات مبكاتب الشركة ،شعبة التشغيل ،مبجدال عتيدمي( ،بناية رقم ،)8
طابق  ،32كريات عتيدمي ،تل أبيب ،أيام األحد-اخلميس بالساعات  16:00 - 09:00وحتى تاريخ أقصاه املوعد األخير لتقدمي العروض
بتاريخ  5.3.2019الساعة .16:00
* ألجل إزالة الشك ،نوضح بهذا ان الشروط اإللزامية وسائر تفاصيل املناقصة معروضة بهذا اإلعالن باملخلص فقط ،والنص امللزم هو الظاهر في
مستندات املناقصة .حتتفظ الشركة باحلق لتغيير الشروط اإللزامية وأيضا ً شروط إضافية باملناقصة ،الكل كاملفصل في مستندات املناقصة .ال
تلتزم الشركة بإختيار أي عرض كان .حتتفظ الشركة بحقها إللغاء املناقصة ،وفقا ً إلعتبارتها املطلقة ورهنا ً لتعليمات جميع القوانني.

