
عميجور إدارة عقارات م.ض )فيام ييل :"صاحبة الدعوة"( تدعو بهذا املقاولني ، لتقديم عروض لتقديم خدمات لتنفيذ أعامل صيانة وترميامت يف العقارات التي تتم إدارتها من قبل فروعها يف شاميل البالد، 
للمناقصات التالية ) واحدة منها أو االثنتني بالخضوع لرشوط الحد األدىن(: 

املنطقة رقم املناقصة

مجدال هعيمك+ كرمئيل 50/2022

كريات معراف+ نهاريا 60/2022

  
رشوط الحد األدىن) رشوط مسبقة( لتقديم العروض للمناقصات 

يجب عىل املقاول املعني بتقديم عرضاً ألي من املناقصات املذكورة أعاله استيفاء كافة رشوط الحد األدىن املفصلة فيام ييل :
أ. اتحاد مسجل يف إرسائيل مبوجب القانون أو فرد، املسجلني يف سجل املقاولني وأصحاب تصنيف أ1- وأعىل فرع 100 و/أو 131. 

الدعوة، ويف حالة وجود تعاقد واحد ساري املفعول مع صاحبة  لتنفيذ أعامل صيانة يف نطاق فروع أخرى لصاحبة  الدعوة  اثنني وأعىل ساريني املفعول  مع صاحبة  ب.  مقاول ال يوجد له تعاقدين 
الدعوةلتنفيذ اعامل صيانة يف نطاق فرع آخر، يحق له الفوز يف مناقصة لفرع واحد فقط، والكل مبوجب املذكور يف البند أ.9 من مستندات املناقصة.

ج. مقاول صاحب تجربة مثبتة بأعامل الرتميامت وبصيانة املباين، مبا يف ذلك املؤسسات العمومية أو مساكن الجيل الذهبي ، خالل ثالث سنوات عىل األقل من بني الخمس سنوات األخرية.
د. مقاول صاحب دورة مالية سنوية 2،000،000 ش.ج عىل األقل )ال يشمل رضيبة القيمة املضافة( يف كل سنة من السنوات -2019 2021.   
هـ.  مقاول مل تكن لصاحبة الدعوة معه تجربة سيئة أو مل يكشف فشل جذري باألعامل التي نفذها لصاحبة الدعوة بالثالث سنوات األخرية.  

     " تجربة سيئة" أو " فشل جذري" بهذا املوضوع يعترب خطأ فادح يرض بشكل ملحوظ، حسب رأي صاحبة الدعوة،ىبتنفيذ األعامل، أهدافه أو نتائجه، مبا يف ذلك: 
1. عدم استيفاء طلبات العقد والجداول الزمنية، مبا يف ذلك وقت رد بطيىء لتنفيذ تعليامت صاحبة الدعوة.   

2. عدم االستجابة لطلبات صاحبة الدعوة.  
3. أمر بإزالة اليد.   

4. فشل بتنفيذ العمل مبوجب اآلراء املعللة للمهنيني من قبل صاحبة الدعوة.   
     5. وجود عدم رضا كبري من أعامل املقاول أو وجود تقرير سلبي خطي لصاحبة الدعوة حول جودة أعامله. 

     يف هذه الحاالت، مينح مقدم العرض حق الرد والنقاش قبل اتخاذ القرار النهايئ.  الرد يكون خطي أو شفهي وذلك بالخضوع لتقديرات صاحبة الدعوة. 
و.  مقاول غري موجود يف إجراءات تصفية و/أو حارس قضايئ و/أو تجميد إجراءات و/أو إدارة بواسطة مدير خاص .

  لن تقبل عروض من مقاول ال يستويف بنفسه كافة رشوط الحد األدىن، حتى ولو أنه يوظف عامالً و/أو مدراء يستوفون بأنفسهم رشوط الحد األدىن، كذلك، ال ميكن ضم رشكاء، رشكات أم، رشكات بنات 
أو أي هيئة إضافية للعرض من أجل استيفاء رشوط الحد األدىن. باإلضافة إىل ذلك، لن يؤخذ بالحسبان مبوضوع التصنيف تجربة مسبقة لهيئات و/أو أفراد اتحدوا كاتحاد) مبا يف ذلك رشاكة مسجلة( 

حيث االتحاد املتحد هو مقدم العرض.
يجب عىل كل مقاول أن يرفق لعرضه، لكل مناقصة يتقدم لها، كفالة بنكية مستقلة وغري مرشوطة مبوجب الفصل هـ من الدعوة لتقديم عروض يف كراريس املناقصات ، معدة ألمر صاحبة الدعوة وتم 
إصدارها وفقاً لطلب مقدم العرض، مرتبطة مبؤرش تخمني البناء لشهر كانون أول 2021 الذي ُنرش بتاريخ – 16 كانون ثاين 2022 ، ويجب أن يكون سارية املفعول لغاية تاريخ 23 أيار / مايو 2022 
لضملن استيفائه بالرشوط املفصلة يف عرضه للمناقصة. عدم إرفاق كفالة بنكية بالنص املطلوب سيؤدي إللغاء العرض . يؤكد بهذا، أنه يف حالة قدم املقاول عرضاً للمناقصتني، عليه إرفاق كفالة منفردة 

لكل مناقصة يف عرضه. 
تحتفظ الرشكة لنفسها بالحق ، يف أي مرحلة ، إدخال تغيريات عىل مستندات املناقصات و/أو إلغاء املناقصات وفقاً لتقديراتها الحرصية .

ميكن رشاء مستندات املناقصات ابتداء من تاريخ 30 كانون ثاين / يناير 2022 من مكاتب صاحب الدعوة يف شارع كابلن 12 تل أبيب يف الطاق السابع بااليام األحد- الخميس بني الساعات -9:00 15:00، 
بتنسيق مسبق مع السيد افرن بنيمينوف ، هاتف 6930464-03 ، مقابل دفع مبلغ 300 ش.ج بواسطة إيداع لحساب رقم 506636/82 يف فرع 800 بنك لئومي ، رشاء كراريس املناقصات يكون مقابل 

عرض ترصيح اإليداع الذي يحمل ختم البنك ويعترب رشط مسبق لتقديم العرض. هذا املبلغ غري مسرتد للمقاول . 
يعقد لقاء مقدمي عروض بيوم األربعاء املوافق 26 كانون ثاين / يناير 2022 الساعة 11:00 يف نادي مبنى الجيل الذهبي " كريات بنيامني" يف شارع كيبوتس جلويوت 15 كريات آتا. 

تحتفظ صاحبة الدعوة لنفسها بالحق إدارة مفاوضات مع مقدمي العروض ، أو مع قسم منهم، أو إدارة منافسة باألسعار و/أو منافسة داخلية بني مقدمي العروض أو بني قسم منهم.  
يجب تقديم العروض للمناقصات يف مكاتب صاحبة الدعوة يف شارع كابلن 12 تل أبيب يف الطابق السابع لصندوق املناقصات، بتاريخ 23 شباط/ فرباير 2022 حتى الساعة 12:00. 

التفاصيل الواردة يف هذا اإلعالن هي موجزة ، عامة وال يوجد فيها ما يلخص رشوط املناقصات، وتلك منشورة يف مستندات املناقصات الكاملة ، التي ميكن االطالع عليها يف موقع صاحبة الدعوة عىل 
 . www.amigour.co.il االنرتنت

منعاً لاللتباس، يوضح بهذا، أنه يف أي حالة لوجود  تناقض أو عدم مالءمة بني تعليامت هذا اإلعالن وبني التعليامت الواردة يف مستندات املناقصات، التعليامت الواردة يف مستندات املناقصة هي امُللزمة.

مناقصات رقم 50/2022 و- 60/2022
تقديم خدمات لتنفيذ أعامل صيانة وترميامت يف العقارات التي تتم إدارتها 

من قبل عميجور إدارة عقارات م.ض يف شاميل البالد


