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أمريكا تبحث خفض استهالكها من
النفط الروسي واألسعار تواصل الصعود
جريدة يومية مستقلة -איאם אלערב -עיתון יומיAYAM EL -ARAB - Daily Newspaper -
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قال داليب سينغ نائب مستشار األمن
القومي بالبيت األبيض إن إدارة الرئيس
جو بايدن تبحث سبل تقليل استهالك
الواليات المتحدة من النفط الروسي لمعاقبة
موسكو على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف سينغ -في مقابلة مع شبكة «سي
إن إن» ( )CNNأمس األربعاء« -نبحث
سبال لخفض استهالك الواليات المتحدة
من النفط الروسي مع الحفاظ على إمدادات
الطاقة العالمية» .وقال الرئيس األميركي
جو بايدن إن جميع الخيارات على الطاولة
بشأن احتمال فرض حظر على النفط والغاز
الروسيين.
وقال البيت األبيض إنه يقيم المخاوف
المتعلقة بسوق النفط العالمية واحتياجات
األميركيين عند النظر في أمر استهداف
قطاع الطاقة الروسي بإجراءات عقابية
بسبب حرب روسيا على أوكرانيا .وكانت
رئيس الــوزراء الكندي جاستن ترودو قال

قبل أيام إنهم يخططون لحظر استيراد
النفط الخام من روسيا.
في األثناء ارتفع سعر خام نفط برنت إلى
نحو  117دوالرا للبرميل في التعامالت
الصباحية قبل أن يواصل الصعود ويبلغ
 119.30دوالرا للبرميل في أعلى مستوى
منذ مايو/أيار .2012
وأمس األربعاء أغلقت أسعار الخام عند أعلى
مستوى لبرميل برنت منذ العام 2014
ولبرميل خام غرب تكساس الوسيط منذ
 11عاما .واتفق وزراء الطاقة في تحالف
«أوبــك بلس» ( )OPEC+أمس األربعاء
على االلتزام بخطتهم الحالية لزيادة اإلنتاج

بمقدار  400ألف برميل يوميا في أبريل/
نيسان المقبل .وجاء هذا في ختام اجتماع
عن ُبعد بشأن السياسة اإلنتاجية لم يدم
سوى أقل من ربع ساعة ،ولم يتم اإلشارة
فيه لألزمة األوكرانية.
وعقب االجتماع قال ألكسندر نوفاك نائب
رئيس الوزراء الروسي إن أوبك بلس ستواصل
اجتماعاتها الشهرية عبر اإلنترنت لمواصلة
مراقبتها الوثيقة لسوق النفط.
وقال بيان للتحالف إن العوامل األساسية
في سوق النفط حاليا تشير إلى توازن في
السوق ،واالضطراب الحالي ليس بسبب
التغير في أساسيات السوق ،ولكن بسبب
التطورات الجيوسياسية الحالية.
وأمس األربعاء وافقت الدول األعضاء في
الوكالة الدولية للطاقة في اجتماع عبر
الفيديو على ضخ  60مليون برميل نفط
من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار
السوق .صعدت أسعار النفط الخام في بداية
التعامالت األسبوعية اليوم االثنين بفعل
تصاعد المخاوف الجيوسياسية واألمنية
في شرقي أوروبــا من الصراع بين روسيا
وأوكرانيا المدعومة
الشركة لخدمات جودة البيئة م.ض
من الغرب .وليلة
مناقصة رقم  13/2022دعوة لتقديم عروض لمناقصة اطار
السبت الماضي ،لتقديم خدمات تخطيط ،استشارة ،رقابة
تم فرض عقوبات وادارة مشاريع هندسية لصالح
إضافية شملت البنك الشركة لخدمات جودة البيئة م.ض

للشركة للحفاظ على جودة البيئة
مناقصة اطار رقم  09/2022دعوة لتقديم عروض

لتوفير معدات مختبر وتقديم خدمات كفالة
للشركة لخدمات جودة البيئة م.ض
شركة لخدمات جودة البيئة م.ض (في ما يلي״الشركة״) تدعوا بذلك مقدمي العروض لتقديم عروض في مناقصة
اطار  09/2021لتقديم خدمات مختبر لصالح الشركة ،وكل ذلك بناء على ما هو مفصل في وثائق المناقصة.

مناقصة علنية رقم 2022/17
لتوفير وصيانة مولدات

نتيبي هجاز هتفعي ليسرائيل م.ض (״الشركة״) ،تنشر بذلك مناقصة علنية
لتوفير احذية وبساطير عمل .مدة التعاقد هي لمدة  12شهر ويحق للشركة تمديد
مدة التعاقد كما هو مذكور في وثائق المناقصة.
الشروط المسبقة
 .1فرد مشتغل مرخص او هيئة (شركة او شراكة) مسجل حسب االصول
في اسرائيل.
 .2مقدم العرض وفر ما ال يقل عن  10مولدات لصالح  2زبائن ،على االقل
خالل السنوات .2018 - 2021
 .3مقدم العرض هو مصنع المولدات او وكيل مرخص من جهة المصنع مجاز
ولديه تصريح لتسويق ،تركيب ،تشغيل ،وصيانة وتحسين المولدات ،ولديه
تصريح مصنع لتوفير قطع غيار لمدة  7سنوات ،على االقل ،من موعد
تركيب المولد.
 .4مقدم العرض يشغل خالل  3سنوات السابقة لموعد تقديم العروض ،بما ال
يقل عن  5فنيين حيث كل واحد منهم لديه خبرة سنتين على االقل ،في مجال
صيانة المولدات.
 .5البضائع المعروضة من قبل مقدم العرض تستوفي كافة المعايير المطلوبة
في البند  18من كتاب الكميات ،المرفق لوثائق المناقصة.
 .6لديه كافة التراخيص وفق قانون تشغيل الهيئات العامة.1976- ،
معلومات عامة:
 .يمكن معاينة وثائق المناقصة على موقع الشركة االكتروني وعنوانه:
 ، www.ing.co.ilتحت الرابط “مناقصات”.
 .اسئلة االستفسارات يمكن الحصول عليها حتى تاريخ  15.3.2022الساعة .12:00
 .ألجل ازالة كل شك ان ما ذكر في هذا االعالن والشروط المسبقة هي
ملخص فقط وان الوثائق الملزمة هي وثائق المناقصة وان الصيغة
الملزمة هي وثائق المناقصة.

المركزي الروسي ،وإزالة بعض المقرضين
في البالد من نظام المدفوعات العالمي
«سويفت» ( ،)Swiftوعقوبات اقتصادية
أخرى .وتشمل العقوبات التي تبنتها دول
أبرزها الواليات المتحدة وبريطانيا واالتحاد
األوروبي ،تجميد أصول الرئيس فالديمير
بوتين ووزير خارجيته سيرغي الفروف،
وعشرات المصارف والمؤسسات المالية.
وعند الساعة  06:22بتوقيت غرينتش،
صعدت أسعار العقود الفورية لنفط برنت
بنسبة  %8إلى  103.2دوالرات للبرميل،
في حين صعدت أسعار العقود اآلجلة
تسليم مايو/أيار المقبل بنسبة  %5.98إلى
 100دوالر للبرميل.
وفي االتجاه نفسه ،صعدت أسعار العقود
اآلجلة للخام األميركي غــرب تكساس
الوسيط تسليم أبريل/نيسان المقبل بنسبة
 %5.7أو  5.16دوالرات إلى  96.74دوالرا
للبرميل .وقفزت أسعار عقود الذهب الفورية
بأكثر من  22دوالرا لألونصة ،لتسجل في
التعامالت الصباحية اليوم  1912.1دوالرا
بزيادة .%1.12

 .1يسمح بتقديم العروض لمقدمي العروض الذين يقدمون العروض المستوفية لكافة الشروط المسبقة وبشكل تراكمي كما يلي:
 .1.1مقدم العرض هو شركة مسجلة في اسرائيل حسب االصول ،وهو مشتغل مرخص.
 .1.2يمكن التعاقد مع مقدم العرض وفق قانون تشغيل الهيئات العامة .1976-
 .1.3مقدم العرض يمكن ان يزود نوع واحد من المعدات المفصلة في وثائق المناقصة من معدات المختبر.
 .1.4خالل االربع ( )4سنوات التي سبقت الموعد االخير لتقديم العروض ،وفر مقدم العرض نوع واحد على
األقل من معدات المختبر وكذلك تقديم خدمات صيانة لتلك المعدات ،لصالح ثالث ( )3زبائن مستقلين.
 .2مدة التعاقد مقدم العرض الفائز كمزود اطار ستكون لمدة  12شهر ،والتي ستبدأ من موعد تلقي اشعار من قبل الشركة.
يحق للشركة تمديد مدة التعاقد لفترتين اضافيتين ،وكل واحدة ذات  12شهر او جزء منها ،مع كل مزود بشكل منفرد
وغير مرتبطة ببعضها البعض وبحسب ما تراه مناسبا.
كتيب المناقصة للمعاينة يمكن الحصول عليها ،للتقديم من موقع البريد اإللكتروني .www.enviro-services.co.il :كتيب
وثائق المناقصة حتى تاريخ  2.3.2022للتقديم يمكن الحصول عليه مقابل تسليم بيانات مقدم العرض بواسطة
ارسال طلب للبريد االكتروني  michrazim@escil.co.ilفي اعالن الطلب يجب ان تشمل :اسم مقدم العرض رقم
الشركة /رقم المشتغل المرخص ،اسم مكلف التواصل من قبل مقدم العرض ،ورقم الفاكس ،وفي حال لم يقدم هذه التفاصيل
لن يعتبر بمثابة “مقدم عرض مسجل”.
يحق لمقدم العرض التوجه بطلب لتلقي وثائق المناقصة بواسطة ارسال الى السيد فابل برفيداه بريد الكتروني:
 michrazim@escil.co.ilيحتوي طلبه و/او اسئلة االستفسارات ويجب ان تكون ملف وورد للسيد سيف سفيبك ،وذلك
حتى تاريخ  ،10.3.22وحتى الساعة  .10:00وبعد االرسال يجب ان يتأكد من تلقي اعالن بارشعار مرتجع .اسئلة
االستفسارات تكون هكذا فقط ،واسئلة تلفونية و/او االسئلة المقدمة باي طريقة اخرى ،لن يتم معاينتها.
الموعد االخير لتقديم العروض هو بتاريخ  28.3.22ابتداء من الساعة  9:00وذلك حتى الساعة  13:00العروض
المقدمة بعد ذلك سيتم استبعادها .الوثائق تقدم فقط وحصرا في صندوق المناقصات الكائنة في في مصنع الشركة لخدمات
جودة البيئة ،بارك ايكو  -الصناعي في المجلس المحلي نأوت حوفيف وهناك فقط .في صندوق المناقصات الكائن
الشركة ال تتعهد بقبول اية عرض كان.في مكاتب الشركة في شارع يتسحاك سديه  ،40الطابق  - 4تل ابيب ،وهناك فقط
وألجل ازالة كل شك في أية حالة من التناقض او عدم التوافق بين وثائق المناقصة وهذا االعالن ،ستكون المرجعية
للتعليمات الواردة في وثائق المناقصة.
الشركة لخدمات جودة البيئة م.ض

لشركة لخدمات جودة البيئة م.ض (في ما يلي:״الشركة״) تدعو بذلك مقدمي العروض لتقديم العروض ضمن اطار مناقصة
رقم  ،13/2022لتقديم خدمات تخطيط ،استشارة ،رقابة وادارة مشاريع هندسية (في”:المناقصة”و“ -الخدمات” ،بالتوافق)
لصالح الشركة ،وكل ذلك بما يتناسب مع وثائق المناقصة المفصلة في ما يلي.
مدة التعاقد مع مقدم العرض الفائز ستكون لمدة ثالث ( )3سنوات من تاريخ توقيع العقد .ويحق للشركة تمديد مدة التعاقد
لمدة فترة واحدة ( )1اضافية لسنة واحدة ( )1اضافية (في ما يلي”:مدة التعاقد المددة”) -مدة التعاقد سيتم تمديدها دون تقديم
اخطار من قبل الشركة ،اال في احال اخطار الشركة للمزود انه لن تتم تمديد مدة التعاقد 30 ،يوم قبل مدة انتهاء التعاقد ،بحسب
الموضوع .بتمديد مدة التعاقد ستسري كافة الشروط المذكورة في وثائق المناقصة التي تم تمديدها.
يسمح لمقدم العرض بتقديم العروض في حال استوفى مقدم العرض كافة الشروط المسبقة وحتى الموعد االخير لتقديم المناقصة
كافة الشروط المسبقة كما هو مفصل تاليا:
 .1مقدم العرض هو شركة او مشتغل مرخص حسب االصول في اسرائيل.
 .2يمكن التعاقد مع مقدم العرض الذي يستوفي كافة الشروط المسبقة حسب قانون تشغيل الهيئات العامة .1976-
 .3خالل الخمس ( )5سنوات التي سبقت الموعد االخير لتقديم العروض ،وفر مقدم العرض تخطيط او استشارة لثالث
مشاريع هندسية على االقل ،حيث ان لكل مشروع من المشاريع يستوفي الشروط التالية:
القيمة المالية للمشروع ،في اطار تقديم الخدمات او االستشارة ،هي بما ال يقل عن  1مليون شيكل (غير شامل القيمة المضافة).
(كلفة كل مشروع) ،باالضافة الى المشروع هناك مشروع في مجال الصناعة الكيماوية.
 .4مقدم العرض يشغل مستشار رئيسي ،مهندس اجراءات ،مهندس انابيب ومهندس مكانيكا كموظف اجي (“افراد الطاقم”).
او بدال من ذلك ،ان يكون مقدم العرض تعاقد مع افراد طاقم كمقدمي خدمات خارجيين او مع هيئة تشغل افراد الطاقم.
 .5مقدم العرض مسجل في سجل المقاولين والمعماريين.
 .6خالل الخمس ( )5سنوات التي سبقت الموعد االخير لتقديم العروض ،وفر مقدم خدمات تخطيط او استشارة او ادارة مشروع
في ثالث مشاريع هندسية ،حيث ان لكل واحد من المشاريع استوفى كافة التفاصيل التالية :القيمة المالية للمشروع ،في مجال
التخطيط او االستشارة ،هي ال تقل عن  1مليون شيكل (بدون ضريبة قيمة مضافة) (كلفة كل مشروع) ،ويشمل مشروع
التصنيع الكيماوي.
كتيب المناقصة للمعاينة يمكن الحصول عليها ،للتقديم من موقع البريد اإللكتروني .www.enviro-services.co.il :كتيب وثائق
المناقصة للتقديم يمكن الحصول عليه مقابل تسليم بيانات مقدم العرض بواسطة ارسال طلب للبريد االكتروني
 michrazim@escil.co.ilفي اعالن الطلب يجب ان تشمل :اسم مقدم العرض رقم الشركة /رقم المشتغل المرخص،
اسم مكلف التواصل من قبل مقدم العرض ،ورقم الفاكس.
كتيب المناقصة للمعاينة يمكن الحصول عليها ،للتقديم من موقع البريد اإللكتروني .www.enviro-services.co.il :كتيب
وثائق المناقصة حتى تاريخ  2.3.2022للتقديم يمكن الحصول عليه مقابل تسليم بيانات مقدم العرض بواسطة
ارسال طلب للبريد االكتروني  michrazim@escil.co.ilفي اعالن الطلب يجب ان تشمل :اسم مقدم العرض رقم
الشركة /رقم المشتغل المرخص ،اسم مكلف التواصل من قبل مقدم العرض ،ورقم الفاكس ،وفي حال لم يقدم هذه التفاصيل
لن يعتبر بمثابة “مقدم عرض مسجل”.
يحق لمقدم العرض التوجه بطلب لتلقي وثائق المناقصة بواسطة ارسال الى السيد فابل برفيداه بريد الكتروني:
 michrazim@escil.co.ilيحتوي طلبه و/او اسئلة االستفسارات ويجب ان تكون ملف وورد للسيد سيف سفيبك ،وذلك
حتى تاريخ  ،10.3.22وحتى الساعة  .10:00وبعد االرسال يجب ان يتأكد من تلقي اعالن بارشعار مرتجع .اسئلة
االستفسارات تكون هكذا فقط ،واسئلة تلفونية و/او االسئلة المقدمة باي طريقة اخرى ،لن يتم معاينتها.
الموعد االخير لتقديم العروض هو بتاريخ  28.3.22ابتداء من الساعة  9:00وذلك حتى الساعة  13:00العروض
المقدمة بعد ذلك سيتم استبعادها .الوثائق تقدم فقط وحصرا في صندوق المناقصات الكائنة في في مصنع الشركة لخدمات
جودة البيئة ،بارك ايكو  -الصناعي في المجلس المحلي نأوت حوفيف وهناك فقط .في صندوق المناقصات الكائن
الشركة ال تتعهد بقبول اية عرض كان.في مكاتب الشركة في شارع يتسحاك سديه  ،40الطابق  - 4تل ابيب ،وهناك فقط
وألجل ازالة كل شك في أية حالة من التناقض او عدم التوافق بين وثائق المناقصة وهذا االعالن ،ستكون المرجعية
للتعليمات الواردة في وثائق المناقصة.
الشركة لخدمات جودة البيئة م.ض

