
 

 
"( التي  جديش" و/أو "  الشركة " و/أوصاحبة الدعوة شركة " جديش شركة للهندسة م.ض " )فيما يلي:"

للتعاقد  2/2022تعتبر شركة مديرة من قبل وزارة االقتصاد تطلب بهذا تلقي عروض لالشتراك بالمناقصة رقم 

لوزارة االقتصاد ) فيما يلي لتكملة شبكات المياه والصرف الصحي في المنطقة الصناعية بارؤن كدوميم، بعقد 
فيما يلي :" )"(، والكل بالخضوع للتعليمات المذكورة في مستندات المناقصة ومالحقها صاحبة الدعوة:" 

ن معترف فيهم لتنفيذ األعمال الحكومية بموجب "( ، من مقاولي المناقصة" و/أو " المشروع" و/أو " األعمال
 التفصيل التالي :
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في صندوق المناقصات الموجود 

في مكاتب الشركة في شارع 

الطابق  أزور،، 31همتسوداه 

 الرابع 
 

 25/04/2022 بتاريخ:
 

 12:00: الساعة
 

يجب إدخال مغلف المناقصة الذي 

يشمل المستندات وشروط المناقصة 

 +عرض المنفذ  

 
هذا النشر هو للمعرفة العامة فقط ، وال يوجد للمذكور فيه ما يُلزم الشركة بأي شكل كان. الشروط  *

 الملزمة هي تلك الشروط الموجودة في كراس المناقصة على مالحقه.
 

  شروط مسبقة

 
العروض فقط لمقدمي العروض الذين يستوفون كافة الشروط التراكمية، صحيح للموعد األخير يحق تقديم 

 المحدد لتقديم العروض، المفصلة فيما يلي:
 
 يقدم العرض من قبل هيئة قانونية واحدة. .1

يجب على مقدم العرض أن يرفق . 2'ب 500-و 260 عومقدم العرض مسجل في سجل المقاولين في فر .2

 حول التسجيل في سجل المقاولين ساري المفعول بموعد تقديم العروض.لعرضه تصريح 

مقدم العرض هو صاحب تصنيف " مقاول معترف فيه" لتنفيذ األعمال الحكومية ساري المفعول بموعد  .3

أو تصنيف أعلى. يجب على مقدم العرض أن يرفق لعرضه تصريح  2 ب 500تقديم العروض في فرع 

 من هيئة مؤهلة يثبت ذلك.

جب على مقدم العرض أن يكون بوقت تقديم العروض اتحاد مسجل في كل سجل يدار بموجب القانون ي .4
ال توجد له ديون رسوم سنوية  –غل مرخص. في حالة كون مقدم العرض شركة أو شراكة مسجلة تأو مش

رف هو غير مع –في حالة كون مقدم العرض شركة . عن السنوات التي سبقت السنة المقدم فيها العرض

يجب على مقدم . تسجيله "كشركة مخلة بالقانون" " بشركة مخلة بالقانون" وليس تحت طائل إنذار قبل

مسجل فيه بأنه شركة مخلة غير العرض أن يرفق نص شركة / شراكة محتلن من سلطة االتحادات 
من موقع سلطة والذي يمكن طباعته ) بالقانون أو أنه تحت طائل إنذار قبل تسجيله كشركة مخلة بالقانون

 (.Taagidim.justice.gov.il) العنوان على االتحادات على االنترنت ، 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot


يجب على مقدم العرض أن يرفق لعرضه كفالة بنكية مستقلة أو كفالة من شركة تأمين إسرائيلية بحوزتها . 5
ألمر الشركة على اسم مقدم  ،1981-للعام  التأمين،رخصة للعمل بالتأمين بموجب قانون الرقابة على أعمال 

الكفالة بالنص المفصل في الملحق تقدم . 24/10/2022ش.ج سارية المفعول لغاية تاريخ  82,785 العرض بقيمة
 ز. 

يجب على مقدم العرض أن يرفق تصريح مدقق حسابات حول قيمة دورة المدخوالت وربح مقدم العرض . 6
 العروض.في كل سنة من السنوات الثالث التي سبقت موعد تقديم 

للعام  لعمومية،ايجب على مقدم العرض أن يرفق تصريح ساري المفعول بموجب قانون صفقات الهيئات . 7
 القانون. بموجب، يثبت أن مقدم العرض يدير حسابات وسجالت ويقدم تقارير لسلطات الضرائب 1976 –

   يجب على مقدم العرض أن يرفق التزام موقع بخصوص تشغيل عمال أجانب حسب القانون ودفع الحد. 8

. في حالة 1بالنص المرفق كملحق ح  ،1976 –األدنى لألجور بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية، للعام 

 كون مقدم العرض اتحاد يُطلب توقيع واحد من مخولي التوقيع وأيضاً تأكيد التوقيع من قبل محامي.

أو شهادة مساوية بقيمتها سارية  ISO  9001:2008 أو ISO 9002مقدم العرض صاحب شهادة جودة .  9

 المفعول في موعد تقديم العروض .

لم ينّسق عرضه بالمناقصة مع مقدم عرض محتمل، ويلتزم بعدم كشف، ويمنع كشف  مقدم العرض. 10
تفاصيل عرضه لآلخرين حتى مرحلة فتح مغلفات المناقصة. يجب على مقدم العرض أن يرفق التزام موقع 
بخصوص تصريح مقدم العرض بعدم تنسيق عرضه بنص المستند ح. في حالة كون مقدم العرض اتحاد يُطلب 

 واحد من مخولي التوقيع وأيضاً تأكيد التوقيع من قبل محامي.توقيع 

مع إرفاق تلخيص لجولة المقاولين الذي سينشر في موقع الشركة على االنترنت مقدم العرض يجب على  .11
األجوبة على االسئلة االستفسارية، في حالة وجدت، وهو موقع من قبله. في حالة تلقي توضيحات إضافية بعد 
مؤتمر مقدمي العروض من صاحبة الدعوة و/أو من أي من قبلها يجب على مقدم العرض أن يرفق هذه 

 التوضيحات أيضاً، موقعة من قبله. 

توصي  ووفقاً العتبارات كل مشترك وعلى مسؤوليته.اري العروض هو اختي مقدمياالشتراك في جولة 
الشركة باالشتراك في جولة مقدمي العروض من أجل تلقي معلومات كاملة وشاملة من الشركة بما 

  يتعلق بالخدمات. 

يجب على مقدم العرض تحميل مستندات المناقصة من موقع الشركة على االنترنت وعليه أن يرفق . 12

مستندات تنشر ص تحميل مستندات المناقصة بالنص المنشور في موقع االنترنت. تصريح موقع بخصو
العنوان على  12:00الساعة ، 31/03/2022 المناقصة في موقع الشركة على االنترنت ابتداء من تاريخ

www.gadish.co.il لرقم المناقصة موضوع  تحت ً الموعد األخير  البحث.التبويب " مناقصات" وفقا
الموافق  االثنينلالطالع على مستندات المناقصة وتحميلها من موقع الشركة على االنترنت هو يوم 

 يمكن تقديم أسئلة استفسارية لمدير المشروع بفاكس رقم . 12:00الساعة ،25/04/2022
وذلك حتى موعد أقصاه  yamits@gadish.co.il، أو عبر البريد االلكتروني ، على العنوان : 03-6083020

 مسؤولية التأكد من وصول األسئلة لمدير المشروع على المقاول. ضتُفر .10:00الساعة10/04/2022 تاريخ 
 . 14:00 الساعة 12/04/2022ترسل األجوبة على األسئلة االستفسارية لغاية تاريخ 

 

 مالحظات 

قه ويلزم مقدم العرض لغاية كل عرض يكون ساري المفعول على كافة تفاصيله، مركباته ومالح .1
يحق للشركة تمديد مدة سريان العروض بموافقة مقدم العرض يوماً من موعد تقديم العروض.  180

 بعد التاريخ المذكور أعاله. التمديد يكون خاضعاً لتمديد الكفالة البنكية المستقلة من قبل مقدم العرض.

ً لاللتباس يوضح بهذا أنه ال يحق لمقدم العرض .2 ً بالمناقصة تقديم عرض  منعا الذي يقدم عرضا
 بمعنى عرض واحد المقدم من قبل مقدمْي عرض اثنين بشكل مشترك، أو أكثر. مشترك،



المذكور في هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من مستندات المناقصة وال يأتي ليقلل من شرط أيا يعتبر  .3
 يضيف عليها. كان من الشروط المفصلة في مستندات المناقصة على مالحقها، بل

يجب على مقدم العرض أن يفحص بنفسه تفاصيل التعاقد وشروطه، ويقدم عرضه فقط باالعتماد  .4
 هو.على فحوصاته 

تحتفظ الشركة لنفسها بالحق بإلغاء المناقصة ألي سبب كان، قبول قسم من المناقصة واإلخراج لحيز  .5
تزم الشركة بقبول العرض األدنى أو التنفيذ من قبل مقدم عرض الفائز قسم من األعمال فقط. ال تل

 .هذا األمر منوط بقرار الشركة وبتقديراتها الحصرية كان،أي عرض آخر أيا 

يحق للشركة، وفقاً لتقديراتها الحصرية وبالخضوع لمنح حق الطعن، إلغاء العرض و/أو االشتراك  .6
سيئة و/أو فاشلة، بما  سلبية،لمقدم عرض كان لصاحبة الدعوة و/أو للشركة معه تجربة  بالمناقصة،

عدم رضا واضح من تنفيذ األعمال/ تقديم الخدمات من قبله و/أو من قبل أي من  الثقة،في ذلك عدم 
 قائم،قبله و/أو إدارة غير الئقة وجديرة من ناحيته وما شابه ذلك، وذلك في إطار تعاقد سابق و/أو 

وبين نفس مقدم العرض من نوع الخدمات بين صاحبة الدعوة بالمناقصة و/أو الشركة  أكثر،واحد أو 
 المناقصة.أو األعمال موضوع هذه 

يوضح بهذا أن تنفيذ االعمال موضوع هذه المناقصة مشروط بالحصول على المصادقة على  .7
   وشأن.وبالخضوع لكل موضوع وزارة االقتصاد،  من الدعوةصاحبة لاألموال  الميزانية وتقديم

 


