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إس � � ��راء ع � � ��ادل :ت �ق ��دمي ��ي حل �ف ��ل االت � �ف� ��اق ب�ين
العسكر و«ال�ت�غ�ي�ي��ر» ف��ي اخل��رط��وم غ� ّي��ر حياتي
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إس� � ��راء ع � ��ادل إع�ل�ام��ي��ة س ��ودان� �ي ��ة متمكنة
تألقت ف��ي حفل توقيع االت �ف��اق ب�ين املجلس
ال� �ع� �س� �ك ��ري ال�� �س� ��ودان� ��ي وق � � ��وى احل ��ري ��ة
ال �ت �غ �ي �ي��ر ف� ��ي اخل� ��رط� ��وم ب� �ح� �ض ��ور وأداء
متميزين ،وخطفت األض ��واء ف��ي ع��رس فرح
ال �س��ودان ،فكانت جنمة احلفل أم��ام ع��دد من
ال��رؤس��اء وال � ��وزراء ،وامل �س��ؤول�ين ال��دول�ي�ين.
ميز إس��راء ع��ادل حضورها االستثنائي في
اح�ت�ف��ال االت �ف��اق بظهورها ك �ع��روس مرتدية
الثوب األبيض .وقالت إسراء في تقدمي االحتفال
وقتها إنه «فرح اكتملت مراسمه مبن نحب من
األش �ق��اء واألص��دق��اء ،حلظات تخط حروفها
صفحات الغد ال��زاه��ر واملستقبل األخ�ض��ر».
عملت عادل في اإلذاعة السودانية قبل أن تنتقل
منها إلى التلفزيون وخضعت للكثير من دورات
التدريب والتأهيل على عدد من أساطني العمل
اإلعالمي ،وكسبت في ذلك دراستها األكادميية
في كلية اآلداب بجامعة اخلرطوم ،وما تركت
ه��ذا ال�ن�ش��اط منذ أن ك��ان��ت طالبة باجلامعة.
ال تؤمن مبسألة التمييز ب�ين أنثى وذك��ر في
ح�ق��ل اإلع�ل�ام ب �ق��در إمي��ان�ه��ا بتكامل املوهبة
والتأهيل العلمي ،مبينة أن تسارع األح��داث
وت� �ط���ور أدوات ال��ع��م��ل أك� �ث ��ر ال��ت��ح��دي��ات،
مشيرة إل��ى أن وسائل التواصل االجتماعي
خصمت الكثير من وسائل اإلع�لام التقليدي،
غ �ي��ر أن األخ �ي��ر ي�ب�ق��ى األك �ث��ر ص��دق��ا وث �ق��ة.
وع��ن جتربتها ف��ي تقدمي ب��رام��ج حفل توقيع
االت�� �ف� ��اق ب �ي�ن امل� �ج� �ل ��س ال� �ع� �س� �ك ��ري وق� ��وى
إع�ل�ان احل��ري��ة والتغيير أم��ام ح�ض��ور دول��ي
وإقليمي ومحلي رفيع املستوى تقول عادل
ل �ـ«ال �ش��رق األوس� ��ط»« :ه��ذه التجربة كانت
إض ��اف ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ف ��ي م �س �ي��رت��ي اإلع�لام �ي��ة
وغيّرت حياتي» .وأضافت« :كان ذلك شرفا
عظيما ل��ي ح�ي��ث استطعت أن أك ��ون م��ن بني
اإلعالميات السودانيات احملظوظات في يوم
من أيام الوطن من خالل هذا احلدث التاريخي
األب ��رز م��ن ع�م��ر ال��س��ودان ،وأن أك ��ون ج��زءا
م �ن��ه ،ف �ح �ض��وري ف �ي��ه ت��اري��خ م �ش��رف ل��ي».
مت اختيار عادل ملهمة تقدمي احلفل من قبل جلنة
محكمة أقامت بشأنها عدة ورش للتحضير لها
بشكل يليق باملناسبة ،اشترك فيها املخرج محمد
صديق واإلعالمي مصعب الصاوي وآخرون.
تقول إن اختيارها لهذه املهمة منحها إحساسا ً
كبيرا ً مختلطا ً كونه حملها مسؤولية كبيرة
لتمثيل نساء السودان والشعور بالفخر بالثورة.
واع�ت�ب��رت أن ه��ذه التجربة أض��اف��ت خلبرتها
اإلع �ل�ام � �ي� ��ة ال��ك��ث��ي��ر وأك� �س� �ب� �ت� �ه ��ا م� �ه���ارات
ج ��دي ��دة س�ت�ع�ي�ن�ه��ا ف ��ي م �س �ي��رت �ه��ا ال�ع�م�ل�ي��ة.
وقالت إس��راء إن أكثر موقف أ ّثر فيها وح ّرك
امل�ش��اع��ر املختلطة ه��و احل ��راك ال �ث��وري ال��ذي
ق��ادت��ه ان�ت�ف��اض��ة دي�س�م�ب��ر (ك��ان��ون األول)،
وأس�ق��ط حكومة امل��ؤمت��ر الوطني ،مبينة أنها

ك��ان��ت قريبة منه وتعيشه حلظة بلحظة من
خ �ل�ال ع�م�ل�ه��ا ف ��ي األخ� �ب ��ار وال� �ب ��رام ��ج ذات
الصلة بشكل يخدم خط الثورة ،كما أشارت
إل� ��ى أن ك ��ل م ��ن س�ب�ق�ه��ا وت �ع �ل �م��ت وت��درب��ت
على ي��دي��ه ف��ي م�ج��ال اإلع�ل�ام ك��ان ق��دوة لها.
واستطردت عادل بقولها« :أنا سودانية وأفتخر
ألن برأيي املرأة السودانية سبقت قريناتها في
املنطقة العربية واألفريقية في أكثر من حقل،
ووجل� ��ت ج�م�ي��ع امل� �ج ��االت ،ومت �ي��زت داخ�ل�ي��ا
وخارجيا منذ عقود طويلة حتى في املجاالت
امل��وص��دة ل��دى امل��رأة ف��ي العالم الثالث ،وه��ذا
إرث طبيعي للمرأة السودانية لن تتخلى عنه».
وع� ��ن ح �ي��ات �ه��ا ق ��ال ��ت ع � � ��ادل« :إس� � � ��راء ف��ي
ال �ش �غ��ل إن��س��ان��ة ج � ��ادة وم �ل �ت��زم��ة ،أم� ��ا في
ال �ب �ي��ت ف �ه��ي االب �ن��ة ال �ت��ي ت��وس��ط أه �ل �ه��ا بكل
ت� �ف ��اص� �ي ��ل احل�� �ي� ��اة األس � ��ري � ��ة احل� �م� �ي� �م ��ة».
وع� ��ن م �ش��روع �ه��ا ال � ��ذي ت �ع �م��ل ع �ل �ي��ه ح��ال�ي��ا
أوض � �ح� ��ت ع� � ��ادل أن ت� ��واص� ��ل ال� ��دراس� ��ات
ف ��وق اجل��ام �ع �ي��ة ف��ي م �ج��ال ع �ل��وم االت �ص��ال
وذل� ��ك ام� �ت ��دادا ل��دراس �ت �ه��ا اجل��ام �ع �ي��ة ،حيث
تخرجت ف��ي كلية اآلداب جامعة اخل��رط��وم.
جت��در اإلش ��ارة إل��ى أن اإلع�لام�ي��ة السودانية
إس� ��راء ع� ��ادل ه��ي م��ذي �ع��ة ع�م�ل��ت ف��ي الكثير
م��ن ال �ق �ن��وات ،م�ث��ل ق�ن��اة ال �ش��روق الفضائية
وإذاع � ��ة ج��ام�ع��ة ال� �س ��ودان ال�ع��امل�ي��ة وس��اب�ق�ا ً
في قناة النيل األزرق ،كما عملت في الكثير
م��ن اإلذاع � ��ات م��ا ب�ين ال��ري��اض�ي��ة وامل�س��ائ�ي��ة.
متتاز إسراء عادل بلغتها املستقيمة ،وصوتها
امل �م �ي��ز ،وش ��ارك ��ت م��ن ق �ب��ل ف��ي ت �ق��دمي حفل
خ �ت��ام م�ل�ت�ق��ى ال �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي واألف��ري �ق��ي
ال ��ذي ع�ق��د ف��ي م��دي�ن��ة أس���وان م ��ارس (آذار)
امل��اض��ي .وق��د تهافتت وسائل إع�لام مصرية
عدة للقائها بعد هذا الظهور ،بحسب صحف
مصرية وس��ودان �ي��ة ،كما وصفها اإلع�لام��ي
امل �ص��ري ع �م��رو أدي���ب وق�ت�ه��ا ب�ـ«اجل�م�ي�ل��ة».
خ�لال مسيرتها املهنية ،ح��اورت إس��راء باقة
م ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات امل �ه �م��ة م ��ن ب�ي�ن�ه��ا ال �ف �ن��ان
ال� �س ��ودان ��ي ال �ط �ي��ب ع �ب��د ال� �ل ��ه ،وامل��وس �ي �ق��ار
ال� �س ��ودان ��ي ال ��راح ��ل م�ح�م��د ع �ث �م��ان وردي.
وع ��ن ال�ش�خ�ص�ي��ة ال �ت��ي تتمنى إج� ��راء ح��وار
معها ،قالت إسراء عادل إنه الفنان السوداني
الكبير أبو عركي البخيت ،مؤكدة على أنه ما
زال لديها الكثير من احلوارات التي تتمنى أن
جتريها بطموحها ف��ي ع��ال��م اإلع�ل�ام ال��ذي ال
حدود له ،وفق مقابلة لها في اإلع�لام احمللي.
ي��ذك��ر أن ال �س��ودان دخ��ل ف��ي أغسطس (آب)
امل ��اض ��ي ح �ق �ب��ة ج ��دي ��دة ع �ب��ر ال �ت��وق �ي��ع على
«ال��وث�ي�ق��ة ال��دس �ت��وري��ة» للمرحلة االنتقالية
التي ستستمر مل��دة  3سنوات تنتهي بإجراء
انتخابات عامة الختيار برملان وحكومة مدنية.
وحضر م��راس��م التوقيع ال��ذي قدمته إس��راء
عدد من زعماء الدول املجاورة وممثلون لدول

م �ك � ّون م��ن  5عسكريني و 6م��دن�ي�ين ،يرأسه
الفريق عبد الفتاح البرهان ملدة  21شهرا ً ثم
تنتقل الرئاسة إل��ى شخصية مدنية مل��دة 18
شهرا ًتنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة .كما
ستتش ّكل حكومة مدنية بنهاية الشهر اجلاري
برئاسة اخلبير االقتصادي عبد الله حمدوك،
وستتمتع بسلطات تنفيذية كاملة ،سلطات
«املجلس السيادي» في شؤون السيادة فقط.

ع��رب�ي��ة وأف��ري�ق�ي��ة وه�ي�ئ��ات إقليمية ودول �ي��ة.
كما ألقى معظمهم خطبا ً قصيرة أك��دوا فيها
دع�م�ه��م ل �ـ«ال �ت �ح � ّول ال�ك�ب�ي��ر» ف��ي ال �س��ودان،
ووص� ��ف مم �ث��ل االحت � ��اد األف��ري��ق��ي م��وس��ى
ف�ك��ي ،ال ��ذي رع��ى امل �ف��اوض��ات ب�ين اجلانبني،
وش� ��ددت ال �س �ع��ودي��ة ع�ل��ى أن م��ن ش ��أن ه��ذا
اإلع �ل��ان ب � �ـ«اإلجن� ��از ال �ت��اري �خ��ي ال �ع �ظ �ي��م».
و ُي�ن�ه��ي االت �ف��اق ب�ين ال�ع�س�ك��ري�ين وامل��دن �ي�ين،
مواقع في شاطئ تل  -ابيب  -شركة لتطوير مواقع السياحة في تل ابيب يافا م.ض
ال � � � ��ذي مت ال� �ت ��وص ��ل
مناقصة علنية ذات مرحلتين رقم  35\2019لتلقي خدمات إدارة
إل� �ي ��ه ف� ��ي ال� ��راب� ��ع م��ن
ودعم في مجال الحوسبة
ال� �ش� �ه ��ر اجل� � � � ��اري8 ،
 .1اتاريم بحوف تل ابيب م.ض -شركة لتطوير مواقع السياحة في تل ابيب يافا م.ض هي شركة مدنية تمتلكها بلدية تل ابيب يافا بشكل كامل(في مايلي “البلدية”) اتاريم تعمل
 .2في المجمل ،في تطوير بنى للسياح وادارة قطاعات الشطئآن ،ميناء تل ابيب ،المارينا في تل ابيب ،مجمع يافا لقديمة ومجمعات أخرى في مدينة تل ابيب يافا.
أش �ه��ر م��ن امل �ظ��اه��رات
 .3اتاريم هي صاحبة السلطة على شركة اوتسار مفعلي يام م.ض والشركة لتطوير يافا القديمة م.ض (في ما يلي “ اتريم “) تتشرف بدعوتكم للمشاركة في مناقصة
علنية من مرحلتين لتلقي خدمات إدارة ودعم في مجال الحوسبة.
واالحتجاجات الشعبية
 .4بما يتناسب مع تعليمات المناقصة واالتفاق مدة االتفاق ستكون  3سنوات من تاريخ 1.1.2020وحتى تاريخ ( 31.12.2022في ما يلي “مدة االتفاق”) ويحق للشركة
تمديد مدة التعاقد لمدة سنتين من تاريخ االتفاق.
الواسعة التي أدت إلى
 .5يحق لمقدمي العروض الذين يستوفون كافة الشروط التالية بالتقديم للمناقصة كما يلي :
 5.1لديه عائد مالي من االعمال في إسرائيل بقيمة  1.5مليون شيكل (غير شامل القيمة المضافة) خالل كل سنة من السنوات  2018,2017,2016في تقديم خدمات
اإلطاحة بالرئيس عمر
مشابهة لما هو مطروح في المناقصة.
 5.2يقدم خدمات ل ( )3زبائن على األقل ،خدمات مشابهة للخدمات موضوع المناقصة ،وذلك بشكل متصل خالل العامين األخيرين اللذان سبقا الموعد األخير لتقديم
البشير ب�ع��د  30ع��ام�ا ً
العروض في هذه المناقصة.
“ الزبائن “معناها في هذا البند من هم ذوي خصائص معينة تشابه خصائص اتريم كما هو مفصل في وثائق المناقصة وكتاب الخدمات المرفق لوثائق المناقصة
م ��ن ح �ك �م��ه .وت�ق�ض��ي
(معدات ،منظومة كميرات ،بنى تحتية ،رقم مستخدم وما يشابه ذلك)
 5.3من يوجد مكتبه في المنطقة الجغرافية بين نتانيا في الشمال ورحوفوت في الجنوب ومدعين شرقا.
«الوثيقة الدستورية»
 5.4يشغل على األقل ( )5مقدمي خدمات يوفرون الخدمات دعم وصيانة لزبائن خارجيين .نوضح أنه من ضمن العمال الخمس المذكورين يجب ان يكون اثنان منهم على
اأقل يعمالن بشكل متواصل لدى مقدم العرض وواحد منهما يجب ان يكون مدير المشروع (بحسب تعريف هذا المصطلح في المناقصة) وذلك خالل السنتين اللتان
ب � � ��أن ُي�� �ح� ��ل امل��ج��ل��س
سبقتا الموعد األخير لتقديم العرض،
 5.5من يشغل منظومة استجابة لخدمات وتكون فعالة (وليس بواسطة برنامج اكسل)
العسكري ،ال��ذي تولى
 5.6اإلشتراك في جولة المقاولين في األقسام المختلفة ألتريم والتي ستجري في تاريخ  2.10.19الساعة  09:00مكان اللقاء مكاتب اوتسري يام في ميناء تل ابيب،
(شارع ك”ج يوردي هسيراه ,1المبنى  5في ميناء تل ابيب) والتأخير بما يزيد عن  20دقيقة عن جولة المقاولين سيعتبر أنه عدم اشتراك ولن يكون هنا استيفاء لهذا
ال �س �ل �ط��ة م �ن��ذ إط��اح��ة
الشرط .وبعد الجوالت في ميناء تل ابيب ستكون هناك جولة في ميناء يافا ،يافا القديمة ومكاتب اإلدارة الرئيسية ألتريم .يمكن ان تستغرق الجولة عدة ساعات.
 . 6ريمكن معاينة وثائق المناقصة على الموقع االكتوني التابع للشركة  www.atarim.gov.ilابتداء من تاريخ  12.9.19وفي مكاتب الشركة في شارع هاربعاه  21في تل
ال� �ب� �ش� �ي ��ر ف � ��ي أب ��ري ��ل
ابيب (هاتف .)03-5640100:
 . 7لعرض يجب ان يقدم يدويا لصندوق المناقصات في الشركة حتى تاريخ  7.11.19الساعة  12:00العروض التي لم يتم وضعها في صندوق المناقصات لن يتم مناقشتها.
(نيسان) ،ويحل محله
 .8ال تتعهد الشركة بقبول اية عرض كان .وكذلك تحتفظ اتريك بحق الغاء المناقصة بحسب ما تراه مناسبا .
 . 9في حال حدوث تناقض بين هذا االعالن ووثائق المناقصة فإن المورجعية تكون لوثائق المناقصة
«م� �ج� �ل ��س س � �ي� ��ادي»
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ثمنهانحنזיכוי
לקבלת
نعتذر عن إزعاجكم ونشكركم على حسن تعاونكم.
ומודים על
اللوستيالעל אי הנוחות
מתנצלים
אנו
הפעולה الفئة ذات احتمالية اإلصابة العالية مثل ذوي
שיתוףان تصيب
جرثومة يمكن
مونتسورجوس هي
جرثومة
חיידק ליסטריה מונוציטוגנס הוא חיידק העלול לגרום למחלה באוכלוסייה בסיכון גבוה,
الحوامل
اإلجهاض لدى
מוחלשת,يسبب
חיסוןاو يمكن ان
كبار السن
الضعيفة
المناعة
להפלות בנשים הרות.
לגרום
קשישים או
מערכת
בעלי
כגון
منتجاتنا في
כדיالمعدية
الجراثيم
בכלنمنعانتشار
נוקטים لكي
בע"מ"اإلجراءات
התקווהقمنا بكل
هتكفاه م.ض”
"דגים معوشنيم
شركة “ دجيم
في
האמצעים
מעושנים
בחברת
של
למנועفيנוכחות
المستقبل
חיידקים פתוגניים במוצריהם בעתיד.
בטלפון08-8524626 -
לפנות
لإلستفساراتניתן
לבירורים
.08-8524626
لهاتف رقم -
التوجه

לאספקת גלילי
כיולكيلو
أسطواناتגזغاز
פומביلتوفير
מכרזعلنية
مناقصة

גלילי
פומבי
מכרז
בזאת
מפרסמת
تنشرבבעלות
חברה
("החברה"),
לישראל בע"מ
הטבעי
לאספקת اختيار
المسبقة المفصلة
الشروط
تستوفي
والتي
מלאה ,غاز كيلو
ממשלתיתأسطوانات
مناقصة علنية لتوفير
حكومية،
م.ض(“الشركة”) ،شركة
ليسرائيل
הגזهتبعي
נתיביهجاز
نتيفي
גז כיול .הבחירה בזוכה תיעשה בהתאם לתנאי המכרז ,מבין המציעים שימצאו עומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי
والتعاقد
للمناقصة
للشروط
עדملخص
להארכתה هو
المناقصة .وفي ما يلي
שנה المذكورة
למשךالمسبقة
ההתקשרותللشروط
واستيفاء مقدم العرض
بناء على وثائق
سيكون
الفائز
במצטבר.
שנים
סה"כ 5
وثائقברירה
ולחברהفيזכות
المناقصة ،להלן.
עיקריהם יפורטו
אשר
המכרז
سيكون סף
תנאי
لمدة عام واحد ويحق للشركة تمديد العقد حتى  5فترات إضافية كل مرة لمدة سنة.
הינו תאגיד (חברה או שותפות) רשום כדין בישראל או עוסק מורשה בישראל;
המציע
.1
المسبقة
الشروط
 .2המציע בעל ניסיון באספקת ופינוי גלילי גז בישראל ,עבור לפחות  3לקוחות ,בחמש ( )5השנים האחרונות שקדמו למועד
شراكة) مسجلة حسب القانون في إسرائيل وهي مشتغل مرخص مسجل
להגשת (أو
العرض شركة
 .1مقدم
הצעות;
האחרון
الموعد,2017
سبقت,2016
מהשנים
ال()5אחת
خاللבכל
לשנה,
500,000
מע"מ) של
(ללא
وفيرנומינלי
שנתי
מחזורذوכספי
למציע
.3
;2018العرض
األخير لتقديم
سنوات التي
على₪األقل،
לפחות 3زبائن
إسرائيل ،لصالح
الغاز في
اسطوانات
خبرة في
العرض هو
 .2مقدم
 .4ברשות המציע אישור מאת יצרן גז כי ביכולתו ובכוונתו לספק למציע גז כיול בתמהיל ובדרישות המפורטות במפרט
למכרז;حوالي  ( 500,000غير شامل القيمة المضافة )شيكل على األقل لكل سنة في كل سنة من السنوات ال. 2018 - ,2016 3
عائد مالي يكون
لديه
العرض
مقدم
.3
הטכני המצורף
كتاب الكميات.
المذكورة المفصلة
والكميات
بالمواصفات
הוראות غاز
פי اسطوانات
يستطيعעלتوفير
חשבונותغاز أنه
تصريح من مصنع
العرض
 .4مقدم
חשבונות ותשלום
(אכיפתفيניהול
ציבוריים
גופים
חוקكيلوעסקאות
ורשומות
لديهפנקסי
מנהל
המציע
.5
לפיו.
הנדרשים
והתצהירים
האישורים
כל
בידיו
וקיימים
התשל"ו,1976-
מס),
חובות
ينطبق عليه قانون تشغيل الهيئآت العامة  1976وحاصل على كافة التراخيص بحسب هذا القانون ( إدارة الحسابات والتقارير الضريبية بحسب قانون الضريبة وقانون
العرض
 .6مقدم
 .6המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976לענין תשלום שכר מינימום ,העסקת
المضافة )
ضريبة
כדין והעסקת אנשים עם מוגבלויות.
القيمةזרים
עובדים
معلومات عامة:
וקבלת מסמכי המכרז
עיון
 ,www.ingl.co.ilתחת לשונית "מכרזים".
שכתובתו:
החברה,
האינטרנט של
לצפות
•* ניתן
“مناقصات”
تحت الرابط
www.ingl.co.il
באתרالشركة:
המכרז بموقع
במסמכיهي ظاهرة
المناقصة كما
مستندات
להגשה
המכרז
מסמכי
את
מים).
בסימן
(מסומנים
להגשה
ניתנים
אינם
החברה
באתר
מופיעים
שהם
כפי
המכרז
מסמכי
•* وثائق المناقصة كما هي تظهر في موقع الشركة وتكون غير قابلة للتقديم (معلمة بـ”عالمة مائية”) ،وثائق المناقصة قابلة للتقديم يمكن الحصول عليها
גב'
مينا  ,32בתאום מראש,
קומה
بتنسيق תל
עתידים,
מס' ,)8
(בניין
עתידים
החברה,
אצלااليام
ايدر )03-6270453(:في
אביב,السيدة
مسبق مع
קרית,32
ابيب طابق
عتديم ،تل
كريات
במגדלرقم )8
عتديم (مبنى
במשרדיمجدال
לקבלالشركة في
ניתןمكاتب
في
מינה ארד (טלפון )03-6270453 :בימים א' עד ה' בין השעות .16:00 – 09:00
.16:00-9:00
الساعات
في
الخميس
حتى
• من
االحد לקבלת הבהרות ניתן לשלוח עד ליום  18.9.2019בשעה  16:00לדוא"ל  .daniel@ingl.co.ilתשובות החברה
בקשות
שלעיל.حتى تاريخ  9.7.2019الساعة  16:00اسئلة االستفسار سيتم االجابة عنها
daniel@ingl.co.il:
االكتروني
הבהרהالتوجه
االستفسارات
* لتلقي
החברה בכתובת
للبريدבאתר
יפורסמו
לשאלות
للشركة.
االنترنت
على موقع
הצעותיהם באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי החברה ,מחלקת תפעול ,במגדל עתידים,
التابع את
להגיש
המציעים
• על
האחרון
מהמועד
יאוחר
نتبيולא
16:00
בשעותفي09:00
בימים א' – ה'
עתידים ,תל
 ,32קריית
מס' ,)8
ليسرائيل م.ض
هتبعي
هجاز
مكاتم –شركة
المناقصات الكائن
אביב,صندوق
اليدوي الى
عروضه بالتسليم
קומהتقديم
العروض
(בנייןمقدمي
* على
.16:00
בשעה
6.10.2019
הצעות
להגשת
ابيب ليد المكلفة بالتواصل ألجل هذا الموضوع فقط السيدة مينا ارد في موعد اقصاه 23.7.2019
عتديم ،تل
كريات
ביום )8طابق 32
(مبنى رقم
عتديم
مجدال
המכרז.
במסמכי
המופיע
הוא זה
המחייב
והנוסח
במודעה זו
في פרטי
ויתר
الساعة הסף
• תנאי
وثائق المناقصة
مبين في
لالزمة كما هو
الوثائق
ارفاق كافة
בלבדالعرض
בתמציתمقدمي
عروض)  .على
מוצגיםهناك تقديم
המכרזلن يكون
االعياد والعطل
( 16:00
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הסף וכן תנאים נוספים במכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
לשיקול حدوث
وانه في حال
ملخص فقط
אתهي
االعالن
المشروحة في
المناقصة
وشروط
المسبقة
الشروط
نوضح ان كل
كل شك
החברהازالة
* ألجل
דעתה
בהתאם
המכרז,
זכותהهذاלבטל
שומרת על
החברה
שהיא.
הצעה
לבחור בכל
מתחייבת
אינה
הבלעדי.بين هذا االعالن ووثائق المناقصة فإن المرجعية لوثائق المناقصة.
تناقض

איאם אל ערב / 8237052 /

