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أضحت م��واق��ع التواصل االجتماعي ظاهرة
عاملية تتخطى احل��دود اجلغرافية ،وه��ي تعد
ح��ال�ي�ا ً م��ن أق ��وى وس��ائ��ل اإلع�ل�ام على نطاق
ع��امل��ي .وت��وض��ح أرق� ��ام امل �ش��ارك�ين ف��ي ه��ذه
املواقع مدى انتشارها عامليا ً وتأثيرها .فعلى
سبيل املثال« ،فيسبوك» ،وهو من أكبر مواقع
التواصل االجتماعي تأثيراً ،وأكبرها حجماً،
بلغ عدد املشاركني فيه عام  2012نحو 2.3
مليار إنسان .ويستخدمه شهريا ً مليار إنسان،
م�ن�ه��م  600م �ل �ي��ون ع �ل��ى أج��ه��زة م�ح�م��ول��ة.
ويشمل امل��وق��ع  219مليار ص ��ورة ،و140
مليار طلب صداقة .وهناك نحو  255مليون
مستخدم نشط شهريا ً على «تويتر» يرسلون
 500م�ل�ي��ون ت �غ��ري��دة ي��وم �ي �اً .وي��وج��د 300
مليون مشترك في «إنستغرام» حول العالم،
وه��و يتعلق أس��اس �ا ً بنشر ال �ص��ور ومقاطع
الفيديو .و«لينكد إن» املختص في التواصل
احل��رف��ي ،وي�ش�ت��رك ب��ه  313مليون شخص
ح��ول العالم ،منهم  100مليون ف��ي أميركا،
وم�ل�ي��ون ف��ي ك��ل م��ن ال�س�ع��ودي��ة واإلم� ��ارات.
وف��ي املستقبل ،س��وف ي�ك��ون ع��دد حسابات
امل �ت��وف�ي�ن ع �ل��ى «ف �ي �س �ب��وك» أك��ب��ر م ��ن ع��دد
ح �س��اب��ات األح� �ي ��اء .وي �ق��در اخل��ب��راء أن ��ه في
ن��ه��اي��ة ال � �ق� ��رن احل� ��ال� ��ي س � ��وف ي��ص��ل ع��دد
امل�ت��وف�ين ،ول�ه��م ح�س��اب��ات على «فيسبوك»،
إل ��ى م �ل �ي��اري إن �س��ان .وف ��ي ال��وق��ت احل��اض��ر
تصل نسبة الذين يتابعون حسابات أصدقاء
أو معارف متوفني على «فيسبوك» نحو 59
ف��ي امل��ائ��ة م��ن مجموع املشتركني ف��ي املوقع.
وك �م��ا ق�ي��ل ق��دمي �ا ً إن َم��ن ل��م ينشر نعيه في
األهرام (صحيفة مصرية) فهو لم ميت ،فمن له
حساب على وسيلة تواصل اجتماعي لن متوت
ذكراه حيث يبقى حسابه بعد الوفاة لسنوات
ط��وي�ل��ة .وس��وف ي�ك��ون امل��وق��ع مبثابة مرثية
للمتوفي ،يزورها األهل واألصدقاء ،ويتعرف
م��ن خ�لال �ه��ا األح� �ف ��اد ع �ل��ى ح �ي��اة أج ��داده ��م.
ومن أحدث اخلدمات التي يقدمها «فيسبوك»
ملشاركيه هي إمكانية تعيني قريب أو صديق
ل�ك��ي يعتني ب��احل �س��اب ب�ع��د وف��ات �ه��م .ولكل
وسيلة تواصل أسلوبها اخل��اص في التعامل
م��ع ح�س��اب��ات امل�ت��وف�ين م��ن مشاركيها .وفي
معظم األح ��وال يتحول احل�س��اب إل��ى ذك��رى
ب��اق �ي��ة ل �ل �م �ت��وف��ي ،وحت� �ف ��ظ م �ع �ظ��م امل ��واق ��ع
جميع امل�ع�ل��وم��ات وال �ص��ور ف�ي��ه ،بينما تلغي
م���واق���ع أخ�� ��رى ص �ف �ح��ات امل� �ت ��وف�ي�ن ف�� ��وراً.
وإذا ك��ان��ت ش��رك��ات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
تعمل على أساس جتاري ،وتهدف إلى الربح
م��ن زب��ائ�ن�ه��ا األح �ي��اء ع�ب��ر ع ��رض اإلع�لان��ات
وخدمات البيع والشراء للسلع والبرمجيات،
فما ه��ي ف��ائ��دة وج��ود حسابات ملتوفني على
م��واق��ع ه��ذه ال �ش��رك��ات؟ بعد دراس ��ة الوضع
ت��وص�ل��ت ال �ش��رك��ات إل��ى أن وج ��ود م�ث��ل ه��ذه

احل �س��اب��ات م �ه��م م��ن أج ��ل إرض� ��اء األح �ي��اء،
ال��ذي��ن ي�ق�ب��ل بعضهم ع�ل��ى امل��واق��ع م��ن أج��ل
االط�لاع على سيرة أشخاص أع��زاء لهم بعد
وف��ات �ه��م .ك�م��ا تستفيد امل��واق��ع م��ن صفحات
امل �ت��وف�ي�ن ف ��ي إج� � ��راء أب �ح��اث �ه��ا وحت�ل�ي�لات�ه��ا
ع��ن زب��ائ��ن امل��وق��ع ،ح�ت��ى ل��و ك��ان��وا م�ت��وف�ين.
أي� �ض� �ا ً ت��وف��ر ال� �ش ��رك ��ات ج �ه��ده��ا ف ��ي إل �غ��اء
ح �س��اب��ات امل �ت��وف�ي�ن ،ب�ت��رك�ه��ا ع �ل��ى ال�ش�ب�ك��ة،
كما أنها في الوقت نفسه ال تُغضب معارف
املتوفني ال��ذي��ن يطالعون ه��ذه احلسابات بني
ح�ين وآخ� ��ر .وع �ل��ى شبكة «ف�ي�س�ب��وك» يظل
بعض املتوفني ي��ؤث��رون ف��ي اآلخ��ري��ن أحيانا ً
بدرجة أعلى من بعض األحياء على الشبكة.
وف��ي حالة «فيسبوك» يتحول احلساب بعد
الوفاة إلى ما يشبه النعي في ذكرى املتوفى.
ومي�ك��ن ل�ل�م�ش��ارك ف��ي «ف�ي�س�ب��وك» أن يقرر
ف��ي ح�ي��ات��ه م��ا ي��ري��د أن ي�ح��دث للحساب بعد
وف��ات��ه ،ومي �ك��ن تسجيل وص�ي�ت��ه ،ووضعها
على صفحته .وميكن أيضا ً تعيني وصي على
احلساب ميكنه إضافة معلومات أو تعديلها
على الصفحة .وميكن لهذا الوصي أن يكتب
رس��ال��ة وداع ،وأن ي �ت��واص��ل م��ع األص��دق��اء
اجل��دد ،وأن يضيف نصوصا ً وص��وراً .ولكنه
ال يستطيع أن ي �ح��ذف ص� ��ورا ً أو معلومات
ق��دمي��ة أو ي �ح��ذف أي� �ا ً م��ن أص��دق��اء امل�ت��وف��ى.
وفي حالة «تويتر» ،ميكن ترك كلمة السر مع
صديق أو قريب لكي يستمر في بثّ الرسائل
بعد وف ��اة ص��اح��ب احل �س��اب األص �ل��ي إلطالة
ف��اع�ل�ي��ة احل��س��اب ،وب ��ثّ ال��رس��ائ��ل ع�ل�ي��ه بعد
اإلب�لاغ بالوفاة عبر احلساب نفسه .وتشمل
اخل � � �ي� � ��ارات األخ� � ��رى
إعالن
حت � � ��وي � � ��ل احل� � �س�� ��اب
إعالن بخصوص إنشاء قاعدة بيانات لذوي التخصصات للقيام باألعمال لصالح المعدات
ل� �ص ��ال ��ح آخ � ��ري � ��ن أو
و\او المشاريع التي تتم عن طريق الشركة ،لموردي المعدات /المواد و/او الخدمت للشركة
و/او لمحطات معالجة المياه ،مستشارين ،مخططين ،مساحين ،مديري مشاريع
إغ��ل ��اق� � ��ه .وأظ� � �ه � ��رت
للمشاريع التي ُتدار من قبل الشركة
ألجل انشاء قاعدة بيانات لذوي التخصصات ،شركة المياه والصرف الصحي بالجي
أب �ح��اث امل��وق��ع أن ثلث
شارون  -مؤسسة بلدية كفار سابا والمجلس المحلي كوخاف يئير  -تسور يجال تتوجه
بذلك لذوي التخصصات المفصلة في مايلي ،والمهتمين بالتسجيل في سجل المزودين التابع
امل �ش��ارك�ين ال يأبهون
للشركة ألجل تنفيذ األعمال للمعدات و\او المشاريع التي تتم ادارتها من قبل الشركة و\
او التزويد بالمعدات \ المواد و\او الخدمات للشركة و\او لمنشأة تنقية الصرف الصحي
م��اذا سيحدث حلساب
كفار سابا هود هشرون.
على المهتمين بذلك ارسال بياناتهم على االيميل office@palgey-sharon.co.il
«تويتر» بعد وفاتهم.
اسم المزود ،مجال الخدمة ،بيانات اتصال كاملة ،تصاريح قانونية ،شهادة شركة ،تصريح
ادارة دفاتر حساب ،شهادة براءة ذمة ضريبية ،مصرحين بالتوقيع ،اقرارات وجود تأمينات
أم� � ��ا س� �ي ��اس ��ة م��وق��ع
وكل بيانات أخرى ذات صلة.
حوسبة (برمجة ،صلب)
مساحين
«إنستغرام» فهي إزالة
ألياف ضوئية
مخططين في مجال المياه والصرف الصحي
مقاولي مواسير
مستشارين ومتخصصين
ح� �س ��اب ��ات امل� �ت ��وف�ي�ن،
خدمات مختبرات
بنى تحتية وإجراء
قطع لضط الهواء
مقاولي تنفيذ
وم � �ن� ��ع م� �ن ��ح آخ ��ري ��ن
شفط مجاري
مراقبي تنفيذ أعمال
في مجال البنى التحتية وخاصة الصرف الصحي معدات الكترونية والياف
ك �ل �م��ة ال��س��ر اخل��اص��ة
اعمال مواسير ولحام
كهربائيين واعمال ضغط منخفض
صيانة مصاعد
كهربائيين واعمال ضغط مرتفع
ب��أي ح �س��اب ،للحفاظ
إبادة حشرات
نظم إنذار
سوالر ووقود
كهربائيين لمحطات الضخ
ع�ل��ى خ�ص��وص�ي��ة ه��ذه
خدمات مكييفات
تصليح مضخاط وشفاطات
تجهيزات الكترونية
قطع غيار للمضخات
احل� �س ��اب ��ات .وي�ن�ص��ح
أجهزة مختبرات
مزودي مواد وأدوات عمل
نظافة
معدات مكتبية
ب � �ع� ��ض اخل � � �ب� � ��راء أن
يحق للشركة فحص االوراق والوثائق المقدمة والحصول على استشارات من جهات مختلفة
بحسب ما يراه مناسبا .وكذلك يحق للشركة (ولكن ليست ملزمة) ان يطلب من المزودين
ي �ق��وم امل �ش��ارك��ون في
وثائق و\او مستندات أخرى ،و\او توضيحات أخرى و\او حتى تستوفي المعلومات كاملة -
وحتى بعد استالم الوثائق ،يمكن اختبار مقدمي العرض واستيفائه لمطالب الشركة واستيفائه
«إن� �س� �ت� �غ ��رام» بنسخ
للمعايير المعمول بها في الشركة ،والذي ال يقدم الوثائق الالزمة سيعتبر رافض لذلك ويحق
للشركة عدم تسجيله.
ال� � �ص � ��ور وال� �ف� �ي ��دي ��و
نوضح ان التسجيل في قاعدة البيانات ال يشكل تعاقد بأية صورة كانت ،وهذا التسجيل ال
يعتبر تعهد مستقبلي بأية حال ،وكذلك التعاقد مع أية مقدم عرض سيكون وفقا للقوانين
واالح � � � �ت � � � �ف� � � ��اظ ب� �ه ��ا
واللوائح المعمول بها وبحسب االتفاق الموقع مع مقدم العرض ،وبناء على تلقي عرض
سعر نهائي واقرار العرض من جهة لجة المناقصات.
خ� ��ارج ش�ب�ك��ة امل��وق��ع.

ب� � � �ق� � � �ي�� � ��ة مم � � � �ت � � � �ل � � � �ك� � � ��ات امل� � � � �ت � � � ��وف � � � ��ى.
وف��ي ح��االت م�ع��دودة ،مت حت��دي «فيسبوك»
ف ��ي م�ح�ك�م��ة ب��ري �ط��ان �ي��ة إلزال � ��ة ص���ور رج��ل
ق �ت��ل خ�ط�ي�ب�ت��ه ،وظ �ل��ت ص��وره �م��ا م �ع �ا ً على
«ف �ي �س �ب��وك» .ول �ك��ن ال �ش��رك��ة رف �ض��ت إزال ��ة
ال� �ص ��ور ،ألن ذل ��ك ي �ت �ع��ارض م��ع سياستها
�س ب��امل �ع �ل��وم��ات ب �ع��د ال ��وف ��اة.
ف ��ي ع� ��دم امل�� � ّ

في حالة حسابات «لينكد إن» ميكن ترك كلمة
السر مع أحد األصدقاء لكي يبث رسالة بعد
ال��وف��اة على امل��وق��ع .وإذا ك��ان املوقع من نوع
«برمييوم» الذي تدفع عليه رسوم تصل إلى
 30دوالرا ً ش�ه��ري�اً ،ميكن حت��وي��ل احلساب
إل ��ى م�ج��ان��ي ب�ع��د ال ��وف ��اة ح�ت��ى ي�س�ت�م��ر على
امل��وق��ع .كما ميكن للمشارك أن يطلب إغ�لاق
ح �س��اب��ه ب �ع��د ال ��وف ��اة.
أنظمة الشركات (طلب للتسوية او تنظيم) ،لعام2002-
ف.ر.ك 22842-09-19
والغريب أنه في جميع إستمارة ( 1البند (2أ))
في احملكمة املركزية باملركز
إعالن عن تقدمي طلب للمحكمة
ال�ت�ع��اق��دات الشخصية
بشأن :ميتوس بترونوت شيفوك حخميم م.ض ،ح.ف513417949 .
ت �س �ق��ط اخل �ص��وص �ي��ة عنوانها :تسور يجآل ،شارع سبير4486200 ،
ب� �ع ��د ال � ��وف � ��اة ،إال ف��ي وكيل الشركة احملامي يتسحاك زخارياه
من شارع شيلوه  ،4تل ابيب 6468804
ح � � � ��االت احل � �س� ��اب� ��ات هاتف 03-6047722 :فاكس03-6047711 :
ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��واص��ل نصدر بهذا إعالن انه بتاريخ 22.05.2019 ،قدم للمحكمة املركزية باملركز طلب ملصادقة تنظيم دائنني.
نسخة عن الطلب وكل املستندات املرفقة لها يتم إصدارها مجانا ً لكل طرف معني حال استالم طلبه خطياً.
االج�� �ت�� �م� ��اع� ��ي ،ح �ي��ث وفقا للبند  34كل شخص يريد معارضة الطلب يقدم اعتراضه للمحكمة حتى تاريخ .06.06.2019
فبيان سلمان ،محام
يتسحاك زخارياه ،محام
تتعامل ال �ش��رك��ات مع
مؤمتن لتنفيذ التنظيم
وكيل الشركة
احل��س��اب��ات ع �ل��ى أن�ه��ا
ما زالت ملكية خاصة،
ول� �ه ��ا خ �ص��وص �ي �ت �ه��ا.
ّ
أثريات
مناقصة علنية إلنشاء مستودع مقاولني لتنفيذ حفريات إنقاذ
ومت�� �ت� ��د خ��ص��وص��ي��ة
امل� �ت ��وف ��ي أح� �ي ��ان� �ا ً إل��ى
م� ��ا ق� ��د ي� �ت� �ع ��ارض م��ع
ورثته أو أق��رب الناس
إل � � �ي� � ��ه .وال ت �خ �ض��ع
م� �ل� �ك� �ي ��ة امل� �ع� �ل���وم���ات
وال�� �ص� ��ور وال �ف �ي��دي��و
امل� �ت ��اح ��ة ع��ل��ى م��واق��ع
امل��ت��وف�ي�ن إل� ��ى ق��وان�ين
ال��وراث��ة ال�ع��ادي��ة ،فهي
ال ت� ��ؤول ل �ل��ورث��ة مثل
خطوط الغاز الطبيعي إلسرائيل م.ض ("الشركة") ،شركة حكومية ،تنشر بهذا مناقصة إلنشاء مستودع مقاولني لتنفيذ حفريات إنقاذ
أثر ّيات .إختيار الفائز/الفائزين يتم وفقا ً لشروط املناقصة ،من بني مقدمي العروض الذين يستوفون الشروط اإللزامية املفصلة مبستندات
املناقصة ،الذين يتم تفصيل جوهرها أدناه.
التعاقد سيكون لفترة  42شهراً ،بجيث تكون للشركة محفوظة اإلمكانية لتمديد التعاقد بفترتني إثنتني إضافيتني ملدة  42شمرا ً كل واحدة.
شروط إلزامية
 .1مقدم العرض هو شركة مسجلة في اسرائيل وفق القانون او مصلحة مرخصة اسرائيل وفق القانون.
 .2مقدم العرض ميلك كتيب إلتزام ساري املفعول ساري املفعول الذي يصادق وجود رعاية اكادميية لتنفيذ حفريات أثر ّيات من
مؤسسة اكادميية معترف بها بإسرائيل.
 .3أكمل مقدم العرض خالل الـ  5سنوات التي سبقت املوعد األخير لتقدمي العروض باملناقصة 2 ،حفريات إنقاذ أثر ّيات على األقل
بـ 2-مواقع منفردة ،بحجم  75م 3( 2مربعات) على األقل ،للموقع" .أكمل" لغرض هذا البند -لدى إنتهاء األعمال باملوقع تلقى مكتوب
مصادقة من سلطة اآلثار إلكمال األعمال ولـ"حترير" ميدان املوقع إلكمال األعمال املخططة.
 .4مقدم العرض يدير دفاتر حسابات وسجالت وفق تعليمات قانون صفقات هيئات عمومية (تطبيق إدارة حسابات وتسديد واجبات
الضرائب) ،لعام ،1976-وتوجد بحوزته جميع املصادقات واإلفادات املطلوبة وفقا ً له.
معلومات عامة
* ميكن اإلطالع على مستندات املناقصة مبوقع الشركة على اإلنترنت وعنوانه ،www.ingl.co.il :حتت الرابط "مناقصات ومنشورات".
مستندات املناقصة كما هي ظاهرة مبوقع الشركة غير قابلة للتقدمي (معلمة بعالمة مائية) .لتلقي مستندات املناقصة للتقدمي ،مبلف ،PDF
يجب التوجه للمحامية سيفان ليفي بعنوان البريد االلكتروني.sivanl@friedman.co.il :
* لتلقي توضيحات يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني ،ben-arie@ingl.co.il :حلد أقصاه تاريخ  11.6.2019الساعة .10:00
أجوبة الشركة ألسئلة التوضيح يتم نشرها مبوقع الشركة على اإلنترنت.
* على مقدمي العروض تقدمي عروضهم بتسليم يدوي بصندوق املناقصات مبكاتب الشركة بالعنوان أدناه :شركة خطوط الغاز الطبيعي
إلسرائيل م.ض .مجدال عتيدمي (بناية رقم  ،)8طابق  ،33كريات عتيدمي ،طابق  ،33تل ابيب ،ملندوبة التواصل خاصة الشركة لهذا الشأن
فقط  -السيدة ميراف ليفي ،لتاريخ أقصاه  30.6.2019الساعة ( 16:00بأمسيات األعياد ،حلول املناسبات ،اجلمعة والسبت لن
يكون باإلمكان تقدمي عروض .على مقدمي العروض ان يروفقوا لعروضهم جميع املستندات املطلوبة كاملفصل في مستندات املناقصة.
* 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.

الشركة اإلقتصادية كريات بياليك م.ض

مناقصة رقم 15/2019

لتلقي ع��روض ألج��ل "تنفيذ أع�م��ال ع�لام��ات ش��وارع،
تزويد ونصب إشارات مرور ومرفقات أمن بكريات بياليك"
 .1الشركة اإلقتصادية كريات بياليك (فيما يلي" :الداعية") تدعو بهذا مقاولني لتقدمي عروض سعر ألجل "تنفيذ أعمال عالمات شوارع،
تزويد ونصب إشارات مرور ومرفقات أمن بكريات بياليك"( .فيما يلي" :العمل و/او اخلدمة و/او املشروع") كاملفصل باإلتفاقية
ورهنا ً لشروط املناقصة.
 .2ميكن اإلطالع على مستندات املناقصة مبكاتب الداعية بالعنوان :كريات بياليك ،بشارع سديروت ح.ن  9كريات بياليك ،أيام األحد-
اخلميس ،بني الساعات  09:00-15:00بدءا ً من يوم األربعاء .29.5.2019
 .3بدءا ً من املوعد املذكور بالبند  2أعاله ،ميكن شراء مستندات املناقصة مقابل دفع  1،000ش.ج بإضافة ض.ق.م ،مبكاتب الداعية،
بساعات العمل املذكورة أعاله .الدفع يتم بواسطة حوالة و/او نقدا ً فقط ،هذا املبلغ غير مسترد.
 .4نشدد بهذا ان التعاقد مع الفائز بهذه املناقصة ،ملزم مبصادقة جلنة املناقصات والتعاقدات خاصة الداعية.
 .5شروط إلزامية :للنص الكامل وامللزم لشروط املناقصة يجب اإلطالع على مستندات املناقصة ومبوقع اإلنترنت .www.bec.co.il
إلثبات إستيفاء جميع الشروط اإللزامية بالتراكم على مقدم العرض ان يعبئ اإلستمارات املرفقة ملستندات املناقصة والتحقق منها كاملطلوب.
يحق تقدمي عرض فقط ملقدم عرض الذي يستوفي جميع الشروط اإللزامية والذي قدم عرضه حتى املوعد األخير لتقدمي العروض.
 .6اإلشتراك بواحد من اللقائني اإلثنني هو إلزامي ويشكل شرطا ً إلزاميا ً لإلشتراك باملناقصة:
لقاء مقدمي العروض رقم  1سيعقد يوم اخلميس  ،30.05.2019الساعة 15:00
لقاء مقدمي العروض رقم  2سيعقد يوم األربعاء  ،05.06.2019الساعة 15:00
يعقد اللقاء مبكاتب االلداعية بسديروت ح.ن  9املنطقة الصناعية كريات بياليك (هاتف لإلستفسارات والتوجيه للوصول.)04-6109028 :
نشدد بهذا ان مقدم العرض الذي يصل للقاء بعد موعد بدءه لن ميكنه اإلشتراك باللقاء.
 .7كفالة :للعرض ترفق كفالة بنكية (وفقا ً لنص الكفالة املرفق ملستندات املناقصة) ،مببلغ  10،000ش.ج (عشرة آالف) يشمل ض.ق.م.
الكفالة البنكية ،يتم مصادرتها بحال يتراجع مقدم العرض عن عرضه .العرض الذي ال ترفق له كفالة بنكية ترفض نهائياً.
الكفالة البنكية تكون سارية املفعول بدءا ً من يوم تقدمي عرض السعر وحتى لتاريخ .30.09.2019
 .5أسئلة توضيح ميكن إرسالها بواسطة البريد االلكتروني  office@bec.co.ilحتى يوم اإلثنني ،10.06.2019،كاملفصل في مستندات
املناقصة و/او مبوقع اإلنترنت وعنوانه.www.bec.co.il :
 .6إستمارة العرض الكاملة على جميع مالحقها ،موقعة بكل صفحة من قبل مقدم العرض يتم تقدميه مبغلف مغلق وعليه يشار مناقصة
رقم  ،15/2019بتسليم يدوي او بواسطة مبعوث ،لصندوق املناقصات خاصة الشركة اإلقتصادية كريات بياليك ،أيام األحد-اخلميس،
بني الساعات  09:00-15:00بالعنوان سديروت ح.ن  9باملنطقة الصناعية كريات بياليك لدى السيدة كيرن اوحيون و/او السيدة ليز
بيطون (يرجى التأكد من تلقي مصادقة تسليم).
 .7مقدم عرض الذي يقدم عرضه بواسطة مو ّكا ،يرفق لعرضه توكيل مصادق وفق القانون وساري املفعول.
 .8املوعد األخير لتقدمي العروض  -يوم اخلميس  13.06.2019الساعة  .15:00الداعية لن تداول بعرض يرفق بعد هذا املوعد.
 .9على مسؤولية مقدم العرض ان يفحص جميع املعلومات ذات الصلة ،مبا في ذلك وليس فقط ،امليدان ،مب في ذلك الشروط امليدانية ،طرق
الوصول وأيضا ً جميع الشروط ببيئته ،ويتم تقدمي عرضه فقط على أساس فحوصاته هو دون ان تتحمل الشركة اإلقتصادية كريات بياليك
اي مسؤولية كانت لصحة املعلومات.
 .10املذكور بهذا اإلعالن يشكل جزءا ً ال يتجزأ من مستندات املناقصة ،وليس به ما ينقص من الشروط املفصلة مبستندات املناقصة ،إال لتزيد
عليها .بكل حالة تناقض بني املذكور بهذا اإلعالن وبني مستندات املناقصة ،يتغلب املذكور في مستندات املناقصة.
 .11الداعية لن تدفع رسوم سمسرة او عمولة أيا ً كانت .وال تلتزم بقبول أي عرض األرخص او اي عرض كان .وأيضاً ،يحق للشركة اإلقتصادية
كريات بياليك إلغاء املناقصة او تغييرها او اإلنطالق مبناقصة جديدة بكل مرحلة من مراحل املناقصة ألي سبب كان وفق إعتباراتها املطلقة.
 .12ليس مبجرد نشر املناقصة إلتزاما ً ايا ً كان جتاه مقدم عرض ايا ً كان .التزام الداعية يكون فقط ال غير باإلتفاقية التي سيتم توقيعها من قبلها
لتنفيذ األعمال قيد املناقصة.

زوهر دجان ،رئيس مديرية املشروع

