
في  اليهودية  المؤسسات  أبــرز  ــت  دع
المنتهية  للرئيس  التصويت  إلى  فرنسا 
الثاني  الدور  في  ماكرون  إيمانويل  واليته 
النتخابات الرئاسة المقررة في 24 أبريل/
منافسة  دعت  حين  في  الجاري،  نيسان 
ماكرون مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان 
إلى »تقارب إستراتيجي« بين حلف شمال 
األطلسي »ناتو« )NATO( وروسيا، بمجرد 
المجلس  وقال  أوكرانيا.  في  الحرب  انتهاء 
بيان  -في  اليهودية  للمؤسسات  التمثيلي 
الفرنسيين  يحث  إنه  األربعاء-  اليوم  نشر 
والتصويت  لوبان  أمام  الطريق  قطع  على 
لفائدة ماكرون، لضمان »انتصار فرنسا التي 
وأضاف  االقتراع«.  صندوق  عبر  تجمعنا 
المجلس أنه يعارض حزب مارين لوبان، ألن 
الجمهورية  القيم  ينافيان  ومواقفه  »تاريخه 
رئيس  ودعا  فرنسا«.  يهود  يحملها  التي 
إيلي  المركزي،  اليهودي  الديني  المجمع 
كورشيا، والحاخام األكبر في فرنسا، حاييم 
السياسية  االنقسامات  تجاوز  إلى  كورسيا، 
أجل  »من  ماكرون،  إليمانويل  والتصويت 
الجمهورية  مبادئ  على  الحفاظ  ضمان 
الرئيسة كقيم إنسانية تنادي بها اليهودية«. 
الرئاسة  توليها  حال  -في  لوبان  وتعتزم 

دون  من  الحيوانات  ذبح  حظر  الفرنسية- 
صعق، أي حظر طريقة الذبح المتبعة حسب 
ماكرون  وتصدر  والمسلمين.  اليهود  شرائع 
الرئاسي  االقتراع  من  األولى  الدور  نتائج 
-الذي أجري األحد الماضي- بحصوله على 
بنسبة  لوبان  تلته  األصــوات،  من   %27.8
23.1%، ليتكرر سيناريو انتخابات الرئاسة 
لعام 2017، التي هزم فيها ماكرون منافسته 
الخارجية  السياسة  اليمين.  أقصى  مرشحة 
االنتخابية  حمالتهما  المرشحان  يواصل 
لفائدتهما،  الناخبين  من  قدر  أكبر  لحشد 
حول  صحفي-  مؤتمر  -في  لوبان  وقالت 
رؤيتها للسياسة الخارجية لفرنسا إنها تريد 
»تقاربا إستراتيجيا بين حلف الناتو، وروسيا 
األوكرانية،  الروسية  الحرب  انتهاء  بمجرد 
وتسويتها بموجب معاهدة سالم«. وأضافت 
في  التقارب يصب  هذا  أن  اليمينية  المرشحة 

المتحدة،  والواليات  وأوروبــا  فرنسا  مصلحة 

»الخضوع  تريد  ال  أنها  على  لوبان  وشددت 

لموسكو«، وال »التبعية إلدارة الرئيس األميركي 

جو بايدن«، خصوصا في منطقة آسيا والمحيط 

لن  إنها  الرئاسية  المرشحة  قالت  كما  الهادي. 

التغير  لمواجهة  باريس  اتفاق  من  تنسحب 

الرئاسة،  بانتخابات  فوزها  حال  في  المناخي 

في  أولوية«  »ليست  المناخ  أزمة  أن  مضيفة 

AYAM EL -ARAB - Daily Newspaper -جريدة يومية مستقلة- איאם אלערב- עיתון יומי
االبعاء  2010/8/4 * السنة الثانية عشرة* الثمن 3 ش.ج - רביעי  2010/8/4 

سياستها الخارجية. ماكرون وساركوزي

من ناحية أخرى، نفى ماكرون -اليوم األربعاء- 

عقد أي اتفاق سياسي أوسع نطاقا مع الرئيس 

تأييده  بخصوص  ساركوزي  نيكوال  السابق 

لماكرون في الدور الثاني النتخابات الرئاسة.

ماكرون،  بأن  فرنسية  إعالم  وسائل  وتكهنت 

الذي يحتاج إلى أغلبية جديدة بعد االنتخابات 

الحالي  العام  من  الحق  وقت  في  التشريعية 

عقب االنتخابات، سينال دعم ساركوزي بعدما 

عرض عليه -في المقابل- الحصول على نفوذ 

الثالثاء-  -أمس  أعلن  ساركوزي  وكان  سياسي. 

مواقع  على  منشور  في  قائال  ماكرون،  تأييده 

الالزمة،  بالخبرة  يتمتع  أنه  »أعتقد  التواصل 

ألننا نواجه أزمة دولية كبيرة وأكثر تعقيدا من 

أي وقت مضى«. وبشأن الحرب الروسية في 

»إبادة  عبارة  ماكرون  يستخدم  لم  أوكرانيا، 

جماعية« التي استخدمها نظيره األميركي جو 

الروسية  القوات  ترتكبه  ما  وصف  في  بايدن 

»التصعيد  فائدة  في  مشككا  أوكرانيا،  في 

الكالمي« إلنهاء الحرب. وردا على سؤال عبر 

قناة »فرانس 2« بشأن تصريحات بايدن أمس 

»توخي  يريد  بأنه  ماكرون  أجاب  الثالثاء، 

مضيفا  المصطلحات«،  استخدام  في  الحذر 

»أقول إن روسيا شنت حربا عنيفة من جانب 

الروسي  الجيش  أن  حاليا  ثبت  وإنه  واحد، 

ارتكب جرائم حرب، وعلينا حاليا العثور على 

المتطرف  اليمين  مرشحة  قالت  المسؤولين«. 

الرئاسية  االنتخابات  من  النهائي  الدور  في 

حال  -في  تنوي  إنها  لوبان،  مارين  الفرنسية 

فازت بالرئاسة- االستجابة لمطلب وقف ذبح 

الحيوانات على الطريقة اليهودية واإلسالمية.

ذلك  أن  مؤتمر صحفي-  -في  لوبان  وأضافت 
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الحالل و«الكوشير«،  اللحم  ال يعني منع بيع 

ألنها سترخص باستيراد اللحوم التي يتناولها 

الرئيس  واليهود. وأوضحت منافسة  المسلمون 

»لن  قائلة:  ماكرون،  إيمانويل  واليته  المنتهية 

والكوشير،  الحالل  اللحم  بيع  محال  ألغي 

وحتى  أوروبا  في  الدول  من  عددا  أن  تعلمون 

االتحاد األوروبي قد أصدروا تعليمات في إطار 

الرفق بالحيوانات وفي إطار متطلبات الصحة، 

ذبحها«.  قبل  الحيوانات  بصرع  تقضي 

وأضافت: بناء على ذلك، فأنا أتمنى االستجابة 

الفرنسيين،  أغلبية  تريده  الذي  الطلب  لهذا 

لكن هذا األمر ال يعني نهاية الحالل والكوشير، 

ألنني سأرخص باستيراد هذا النوع من اللحوم.

انتخابات فرنسا املؤسسات 
اليهودية تدعو للتصويت ملاكرون

איאם אל ערב / 8322832 / 

הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות מחיר
מכרז מסגרת פומבי מכרז מס' 5/2022

לשכת עורכי הדין בישראל )להלן: "המזמין"( פונה בזאת לקבלני   .1
שירות בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 
אדם, תשנ"ו - 1996 לצורך קבלת הצעות לשירותי ניקיון במשרדי 
הלשכה ברח' דניאל פריש 3 ו- 10 תל אביב במסגרת מכרז פומבי 
מס' 5/2022. מבין ההצעות שתוגשנה למכרז יהיה רשאי המזמין 
לבחור זוכה יחיד אשר הצעתו תנוקד בניקוד הגבוה ביותר באמות 

המידה בהשוואה לניקוד אותו קיבלו יתר ההצעות.
מכרז זה ייערך כמכרז פומבי, בהתאם להוראות תקנה 1ב לתקנות   .2
חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 )להלן: "תקנות חובת המכרזים"(, 

עם בחינה דו שלבית, כאמור בתקנה 17ד לתקנות הנ"ל.
תקופת ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה השמורה ללשכה   .3

להארכת התקשרות ב- 2 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
המציע יפקיד ערבות בנקאית או ערבות של מבטח כמשמעותו חוק   .4
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א-1981 בגין הגשת 
ההצעה ]אוטונומית/בלתי מותנית ולא צמודה[ לטובת המזמין על 

סך 30,000 ₪.
תנאי סף מנהליים ומקצועיים להשתתפות הינם כמפורט בסעיף 6   .5

למסמכי המכרז וכוללים, בין היתר:
המציע מקיים וממלא אחר כל חוקי העבודה לרבות ההסכמים    .5.1
וצווי ההרחבה החלים על הענף בכלל ובפרט  הקיבוציים 

תשלום שכר מינימום והפרשות סוציאליות.
המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    .5.2

1976 -
המציע עומד בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם    .5.3

מוגבלות, התשנ"ח-1998
המציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו, לא הורשעו    .5.4
בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר 

מינימום, תשמ"ז-1987.
המציע ו/או מנהליו אינם בעלי עבר פלילי.   .5.5

המציע עוסק באופן שוטף ורציף בשנתיים האחרונות )-2020   .5.6
2021(, במתן שירותי ניקיון באזור המרכז.

ניקיון  שירותי  המציע  סיפק  האמורה  התקופה  במהלך    .5.7
ברציפות ובאופן שוטף לשני )2( לקוחות, לפחות, במשרדים 
בשטח כולל של 1,500 מ"ר לפחות והכנסות המציע מאספקת 
שירותי ניקיון בכל אחת מ- 3 השנים האחרונות )2019, 2020, 

2021( לא פחת מ- 500,000 ₪, ללא מע"מ.
ועדת המכרזים תדחה הצעה באם המציע או מי מבעלי השליטה בו,   .6
נקנסו בידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בשני קנסות 
או יותר בגין עבירות על חוקי העבודה בשנה האחרונה )2021(. 
מובהר בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות 

שונים.
ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של   .7
 - "מכרזים"  לשונית  תחת  בישראל,  ן  הדי עורכי  לשכת 
http://www.israelbar.org.il/article.asp?catid=3295&menu=3  

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במזכירות   .8
לשכת עורכי הדין, ברח' דניאל פריש 10 )קומה 2( תל אביב, בימים 
ובכל אופן לא יאוחר מיום   15:00  -  9:00 - ה', בין השעות  א' 
24.5.2022 בשעה 15:00. הצעה שלא תתקבל עד למועד הנ"ל, לא 

תשתתף במכרז.
אין הלשכה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה   .9

שהיא.
10. בכל מקרה של סתירה בין נוסח הודעה זו לבין מסמכי המכרז, 

יגבר נוסח מסמכי המכרז.

اعالن بخصوص دعوة لتقديم عروض سعر
مناقصة اطار علنية رقم 5/2022

1. نقابة المحامين في إسرائيل )من اآلن فصاعًدا: “الموصي”( تخاطب المقاولين الخدمة 
    وفقا ألحكام قانون استخدام العمال من قبل مقاولي الكهرباء، 1996 - لغرض تلقي 
     عروض خدمات التنظيف في مكتبي المكتب في 3 و 10 شارع دانيال فريش ، تل أبيب 
     كجزء من مناقصة عامة رقم 5/2022. من بين العطاءات المقدمة للمناقصة ، يحق 
     للعميل اختر فائًزا واحًدا سيتم تسجيل عرضه بأعلى درجة في الساعدين المقياس مقارنة 

    بنفس الدرجة التي حصل عليها مقدمو العطاءات اآلخرون.
2. ُتجرى هذه المناقصة كمناقصة عامة ، وفقًا ألحكام الالئحة 1 ب من اللوائح التزام 
    المناقصات ، -1993 ) فيما يلي: “الئحة التزام المناقصات”( ، بامتحان على مرحلتين 

    ، كما هو مذكور في المادة 17 د من اللوائح المذكورة أعاله.
3. فترة الخطوبة هي سنة واحدة مع خيار محجوز للمكتب لتمديد االشتباك لفترتين 

    إضافيتين مدة كل منهما سنة واحدة.
4. يلتزم العارض بإيداع ضمان مصرفي أو ضمان من شركة التأمين بالمعنى المقصود 
    في القانون اإلشراف على الخدمات المالية )التأمين( ، 1981 - فيما يتعلق باإليداع 
    العرض ]مستقل / غير مشروط وغير مرتبط[ لصالح العميل بتاريخ المجموع 

    30،000 ألف شيكل.
5. شروط العتبة اإلدارية والمهنية للمشاركة محددة في القسم 6 لوثائق العطاء وتشمل 

    ، من بين أمور أخرى:
    5.1 يلتزم العارض بجميع قوانين العمل ، بما في ذلك االتفاقيات أوامر الكيبوتسات 
          والتوسع التي تنطبق على الصناعة بشكل عام وخاصة دفع الحد األدنى لألجور 

          واشتراكات الضمان االجتماعي.
    5.2 يلتزم العارض بأحكام قانون معامالت الهيئات العامة رقم - 1976

    5.3. يلتزم العارض بأحكام القسم 9 من الحقوق المتساوية لألشخاص ذوي القانون 
          اإلعاقة ، -1998

   5.4. لم تتم إدانة العارض و / أو أي من مديريه والمفوضين بالتوقيع في الجرائم 
          المنصوص عليها في قانون العمال األجانب لعام 1991 وقانون األجور الحد 

          األدنى، -1987.
   5.5 العارض و / أو مديروه ليس لديهم سجل جنائي.

   5.6. كان العارض يتعامل بشكل مستمر ومستمر خالل العامين الماضيين( -2020
          2021 )في تقديم خدمات النظافة بالمنطقة المركزية.

    5.7 أثناء التثبيت المذكور أعاله ، تقدم خدمات التنظيف بشكل مستمر ومستمر 
          لشخصين )2( عمالء على األقل في المكاتب بمساحة إجمالية ال تقل عن 1500 
          متر مربع وعائدات التوريد خدمات التنظيف في كل من السنوات الثالث 
         الماضية )2019 ، 2020 ، 2021(رما ال يقل عن 500.000 شيكل غير 

          شامل ضريبة القيمة المضافة(.
6. ترفض لجنة المناقصات العطاء إذا كان مقدم العطاء أو أي من مساهميه المسيطرين ،

     تم تغريمهم من قبل مدير التنظيم والتنفيذ بوزارة الصناعة والتجارة والعمل بغرمتين أو 
    أكثر عن انتهاكات قوانين العمل في العام الماضي )2021(. يتضح بموجب هذا أن عدًدا 

    من الغرامات عن نفس المخالفة سيتم احتسابها كغرامات مختلف.
7. يمكن االطالع على وثائق المناقصة وتنزيلها من نقابة المحامين في إسرائيل ، تحت 

    عالمة التبويب “المناقصات” -

8.  يجب تقديم العطاء في مظروف مختوم إلى صندوق العطاءات في األمانة 
    العامة نقابة المحامين ، في 10 شارع دانيال فريش ، )الطابق 2( تل أبيب 

    ، في األيام األحد - الخميس ، بين الساعة 9:00 - 15:00 وفي أي حال في 
    موعد ال يتجاوز يوم واحد 24.5.2022 الساعة 15:00. عرض لن يتم 

    قبوله بحلول التاريخ أعاله ، ال المشاركة في العطاء.
9. ال يتعهد المكتب بقبول أرخص عرض أو أي عرض انها هي.

10. في حالة وجود تعارض بين صياغة هذا اإلشعار ووثائق العطاء ، زيادة 
      صياغة وثائق المناقصة.

مناقصة علنية عادية رقم 117/2022

لتوفير شفاطات حليب ام لفروع مكابي فارم
مكابي الخدمات الطبية تدعو بذلك المقاولين لتقديم عروض للتعاقد مع 6 موردين والذين يمكنهم التوريد بانتشار قطري لكافة 
فروع مكابي فارم )شبكة صيدليات مكابي( اجهزة شفط حليب ام لبيعها الى مشتركي مكابي. وكل ذلك بحسب ما هو مفصل 

في وثائق المناقصة.
التعاقد هو لمدة 3 سنوات. ويحق لمكابي تمديد مدة التعاقد لمدة اخرى وهي سنتين.

يحق تقديم العروض فقط للمزود الذي يستوفي كل التفاصيل التالية، والتي تعتبر شروط مسبقة الزامية:
• فرد او شركة مرخص حسب االصول  في اسرائيل، ويدير دفاتر الحسابت حسب االصول.

• لديه تصريح من المصنع انه الوكيل المرخص في اسرائيل.
• كل نموذج من النماذج المعروضة من طرفه لديه تصريح ا م “ر ساري المفعول او في مرحلة التقديم )لن تقبل عرض ألجهزة

  قيد التسجيل/ تجديد تصريح ا م”ر(.
• يمكنه ان يقدم الخدمات لمكابي بنفسه، وليس بواسطة مقاول ثانوي/ اخر بانتشار قطري، ما عدى خدمات النقل التي 

  يمكنه ان يقدمها بواسطة مقاول ثاني تابع له او مسؤوليته وعلى حسابه.
• لديه خبرة مثبته في اسرائيل ال تقل عن سنتين على االقل، وذلك خالل السنتين األخيرتين حتى تاريخ تقديم العرض للمناقصة

  وذلك بتوفير شفاطات حليب للصيدليات.
• يستوفي كافة الشروط الضرورية المفصلة تاليا و بالحد االدنى المذكور في المناقصة.

• تسجل في الموعد المحدد وتلقى من مكابي اشعارا بالتسجيل، واشترك في اجتماع المزودين.
الى  الطبية،  للخدمات  مكابي  الى  المناقصة”  في  االشتراك  بواسطة”نموذج  ارسال طلبهم  عليه  المناقصة،  في  والمشاركة  بالتسجيل  المهتمين 
السيدة عنات مندل، بواسطة البريد االكتروني Mandel _An@mac.org.il ابتداء من تاريخ 14.4.22 وحتى تاريخ 1.5.22 و ان 
يؤكد انه تلقى لديه اشعار بالتسجيل. يمكن التوجه باألسئلة و االستفسارات بخصوص هذه  المناقصة ووثائقها )فقط( بالبريد االكتروني المذكور 
اعاله. الموعد االخير لتقديم العروض هو بتاريخ 24.5.22 الساعة 12:00. العروض التي لم تقدم حتى هذا الموعد، لن تقبل. يمكن معاينة 
وثائق المناقصة على الموقع www.maccabi4u.co.il. في حال حدوث تناقض بين هذا االعالن وبين وثائق المناقصة تكون 

المرجعية لوثائق المناقصة.

مناقصة علنية رقم 2022/19
لتوفير مرشحات ثاني اكسيد الكربون لمنشآت الشركة

ثاني  لتوفير مرشحات  بذلك مناقصة علنية  تنشر  ليسرائيل م.ض )״الشركة״(،  نتيبي هجاز هتفعي 
اكسيد الكربون لمنشآت الشركة. مدة التعاقد هي لمدة 24 شهر ويحق للشركة تمديد مدة التعاقد في 

المناقصة.
الشروط المسبقة

1. فرد او مشتغل مرخص او هيئة )شركة او شراكة( مسجلة حسب االصول في اسرائيل.
2. خالل كل سنة من السنوات 2019، 2020 و- 2021، مقدم العرض وفر مرشحات ثاني
    اكسيد الكربون بقيمة مالية بما ال يقل عن 1،000،000 شيكل )غير شامل القيمة المضافة( على االقل.
3. مقدم العرض لديه كافة التصاريح. واالذونات، واالقرارات سارية، في موعد تقديم العروض، كما يلي:

    3.1   تصريح عمل للمصنع و/او التخزين و/او نقل للمرشحات.
    3.2   تصريح سموم صادر عن هيئة حماية البيئة لصالح المرشحات.

    3.3   اقرار فحص ماكنات الرفع المعدات الملحقة والكماليات لشاحنات الرفع المستخدمة في النقل.
            الشروط المفصلة في البنود 3.3 و 3.4 اعاله يمكن ان تتحقق، او بدال من ذلك، في مقاول
            ثانوي تابع لمقدم العرض. وعلى مقدم العرض ارفاق مذكرة تفاهم بين االطراف بحسبها

            المقاول الثاني عليه تقديم الخدمات المطلوبة للشركة كما هو مطلوب.
4. لديه كل التصاريح الالزمة بحسب قانون تشغيل الهيئات العامة -1976.

معلومات عامة:
 www.ing.co.il :يمكن معاينة وثائق المناقصة على موقع الشركة االكتروني وعنوانه .

   ، تحت الرابط “مناقصات”. 
.اسئلة االستفسارات يمكن الحصول عليها حتى تاريخ 2.5.2022 الساعة 12:00.

. على مقدمي العروض ان يقدموا عروضهم كما هو مفصل في وثائق المناقصة وذلك
   حتى تاريخ 17.5.2022 الساعة 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.

איאם אל ערב / 8321170 /

PD22000448 'מכרז מס
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן - "החברה"( מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות איטום גג ספרי 

קבוע מאלומיניום במיכל 152 בבילו. )להלן - "העבודה"(.
החברה מוכנה לשלם עבור השירותים המבוקשים סך של עד 605,050 ₪. המציעים מתבקשים להציע הנחה 

ממחיר זה, וההצעה הזולה ביותר, מבין ההצעות שיוכיחו עמידה בתנאי הסף, תזכה במכרז.
תקופת הביצוע הינה 60 ימי לוח.

תנאי הסף להשתתפות במכרז:
למציע, או מי מטעמו, ניסיון מוכח בביצוע עבודה אחת )לכל הפחות( ביישום מערכת איטום למיכל אחסון   .1

נוזלים עשוי מפלדה או אלומיניום, במהלך 10 השנים האחרונות.
מערכת האיטום שתוצע תהיה בהתאם למפרט הטכני המצ"ב למסמכי המכרז, להנחת דעתה של החברה.  .2

המציע ישתתף בסיור קבלנים שיתקיים בתאריך 5.4.2022,כאמור במסמכי המכרז.  .3
למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות   .4

מס(, התשל"ו - 1976.
המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט הטכני, כאמור לעיל.

13.4.2022. ההצעות יוגשו באחת מהדרכים הבאות: או )1( הגשה פיזית  המועד האחרון להגשת הצעות - 
לתיבת המכרזים במשרדי החברה; או )2( הגשה דיגיטלית לחשבון דוא"ל מיועד, כמפורט במסמכי המכרז.

כניסת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות המוסמכות, כמפורט 
במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.pei.co.il - מכרזים - מכרזים 
לעבודות קבלניות ונותני שרותים.

יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות 

לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה www.pei.co.il ובעיתונות בשפה הערבית, ברם הנוסח המחייב הינו 

הנוסח העברי.

PD22000479 مناقصة رقم
شركة تشتيوت نفط فجاز م.ض   )في مايلي : “الشركة”( تدعو بذلك لتلقي خدمات فحص بيئي في الترمينال كريات 

حييم )في ما يلي” العمل”(.
مدة التعاقد هي لمدة سنة.

الشروط المسبقة للمشاركة في المناقصة:
TO17. و TO-15 1. مقدم العطاء معتمد بشكل صحيح من قبل هيئة اعتماد المختبرات الوطنية إلجراء االختبارات البيئية
2. يعمل معمل أخذ العينات وفًقا لنظام الجودة ISO-17025 وهو معتمد إلجراء أخذ العينات وفًقا لطريقة TO-15. مسح ضوئي 

    على مدار 24 ساعة ومسح ضوئي TO-17 على مدار 24 ساعة.
3. يعمل معمل االختبار وفًقا لنظام الجودة ISO-17025 وهو معتمد للتوحيد القياسي إلجراء التحليالت المطلوبة.

4. لتقديم خبرة سابقة في وظيفتين على األقل ، في تحليل وإجراء االختبارات البيئية في صناعة الوقود والحرارة، على مدى السنوات 
   الثالث الماضية.

5. مقدم العرض لديه كافة التصاريح واألذونات بحسب قان ونتشغيل الهيئآت العامة )ولديه كافة االقرارات الضريبية 
    ومسك الدفاتر وبراءة الذمة الضريبية ( 1976.

مقدم العرض عليه ارفاق كافة الوثائق المطلوبة كما هو مفصل في وثائق المناقصة.كما هو مذكور اعاله.
الموعد األخير لتقديم العروض 02.05.2022 لصندوق المناقصات الكائن في مكاتب الشركة: او )1( التقديم اليدوي في مكاتب الشركة
دخول عمال مقدم العرض لمنشأت الشركة مرهونة بموافقة ضابط األمن التابع للشركة والسلطات المخولة، كما هو مفصل في وثائق 
المناقصة. او )2( ُتقدم وثائق المناقصة الى موقع االنترنت التابع للشركة او الحصول عليها مجانا من مكاتب الشركة التوجه للبريد 

االكتروني www.pei.co.il  -مناقصات - في مكاتب الشركة ويجب التسجيل على موقع االنترنت 
ال تتعهد الشركة بقبول العرض األرخص أو اية عرض كان، تحتفظ الشركة لنفسها بحق التفاوض مع مقدمي العروض التي تراها 
الشركة مناسبة. تم نشر هذا االعالن في موقع االنترنت www.pei.co.il وفي الصحف العربية لكن الصيغة الملزمة 

هي الصيغة العبرية.

 شركة مي أفيفيم 2010 م.ض تطلب تلقي عروض لصالح:
مناقصة علنية ذات مرحلتين 370/22 إلنشاء محطة صرف صحي في مجمع 

تيفع 3700 في مدينة تل ابيب
اجتماع مقدمي العروض )االشتراك غير الزامي( سيكون بتاريخ يوم الخميس 28.4.2022 
الساعة 11:00 في مكاتب الشركة )غرفة االجتماعات المركزية الطابق 3( في شارع دفوراه 

هنيفيأها 121 )بارك عتيديم المبنى رقم 7( تل ابيب
)مقدم العرض الذي سيتأخر اكثر من 15 دقيقة عن االجتماع يمنع من االشتراك(

الموعد االخير لتقديم االستفسارات: يوم االحد  8/5/2022 الساعة 15:00.
الموعد االخير لتقديم العروض: يوم االحد  22/5/2022 الساعة 12:00.

البريد  على  او   03-7736117 هاتف:  على  والتعاقدات  المشتريات  قسم  اإلضافية:  للتفاصيل 
salya@mei-avivim.co.il :وثائق المناقصة يمكن تنزيلها من موقع االنترنت التابع للشركة:  اإللكتروني


