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مقدمة. 1
الشركة معنية باستالم عروض العطاء خدمات تنظيف وبستنة في مبنى "بيت هچيشر" الذي يشمل طابقني من املكاتب   .1.1
وحوانيت في مدينة إيالت، ومحيطها )فيما يلي: "اخلدمات"، "املبنى" و- "املناقصة"( الكل ما هو محدد في وثائق املناقصة.
جتدر اإلشارة إلى أن مساحة املكاتب للتنظيف الوحيدة في هذا التعاقد هي منطقة مكاتب الشركة االقتصادية ايالت، أما    .1.2

باقي املناطق لتنفيذ أعمال النظافة فهي في األماكن العامة واخلدمات العامة )أكثر من ٪90 من منطقة العمل(.
سيتم تنفيذ األعمال وفًقا للمواصفات التقنية، وعقد االتفاقية ووثائق املناقصة األخرى.   .1.3

مدة التعاقد مع املقترح الفائز هي 12 شهراً. حتتفظ الشركة بخيار متديد هذه الفترة لـ- 3 فترات إضافية، كل منها سنة   .1.4
واحدة، وفًقا لتقديرها اخلاص، وفي إشعار يتم تسليمه إلى املقترح الفائز مسبًقا وخطًيا.

شروط قصوى. 2
ال يجوز تقدمي العروض إال من قبل املقترحني الذين يستوفون في موعد تقدمي عرضهم بأنفسهم، في جميع الشروط املسبقة وفي 

كل شروط احلد األدنى املفصلة أدناه، بشكل تراكمي:
املقترح ميلك ترخيًصا سارًيا وفًقا للمادة 10 أ من قانون تشغيل العمال من قبل مقاولي القوى العاملة لسنة- 1996.  .2.1

خالل فترة اخلمس سنوات التي سبقت موعد تقدمي العرض، قدم العارض بنفسه، كمقاول رئيسي، خدمات تنظيف مباني    .2.2
لثالث هيئات عامة مختلفة.

"الهيئات العامة" تعرف كما يلي: "شركات قانونية و/أو شركات حكومية )مبا في ذلك الشركات التابعة 
للحكومة(، و/أو سلطات محلية و/أو شركات بلدية و/أو وزارات حكومية و/أو وحدات استئمانية و/أو 
رابطات املياه والصرف الصحي و/أو مؤسسة للتعليم العالي و/أو هيئات تعمل وفًقا الزامية املناقصات" 

)فيما يلي في هذه املناقصة:" الهيئات العامة "(.
أرفق العارض لعرضه إفادة خطية من العارض واملساهمني املسيطرين بشأن الوفاء بالتزامات املقترح فيما يتعلق باحلفاظ    .2.3

على حقوق العمال مبوجب قانون العمل، وأوامر التمديد واالتفاقيات اجلماعية املطبقة على املقترح كصاحب عمل لغرض 
تنفيذ اخلدمات الواردة في امللحق ح'.

أرفق املقترح لعرضه كفالة بنكية، ذاتية وصحيحة مببلغ 10،000 ش.ج بالصيغة املرفقة في امللحق أ في املناقصة.   .2.4
املقترح ميلك جميع املوافقات املطلوبة مبوجب قانون صفقات الهيئات العامة لسنة- 1976.   .2.5

الزالة الشك يوضح أن العارض يجب أن يستوفي مبفرده، وليس بالتعاون مع اآلخرين، في كل شروط احلد األدنى، وفي 
جميع شروط املناقصة األخرى، ولن ُيسمح ملقدم العرض باالعتماد على أي هيئة أو شخص آخر، مبا في ذلك الشركات 

التابعة، والشركات األم، مقاولون ثانويني، ومنظمات للمقترح، وشراكات، وما إلى ذلك.
معاينة مستندات املناقصة. 3

ميكن االطالع على وثائق املناقصة على موقع االنترنت للشركة: )www.efdc.co.il( وكذلك في مكاتب الداعي، مبنى بيت 
هجيشر، الطابق 2، إيالت )فيما يلي: "مكاتب الداعي"(، هاتف: 6330011 08، أيام األحد - اخلميس ابتداء من يوم 7.3.2021، 
بني الساعة 9:00 - 16:00. سيكون العرض ممكًنا على املستندات التي يتم استالمها في مكاتب الشركة أو يتم تنزيلها من موقع 

الشركة على االنترنت.
كفالة بنكية اليفاء العرض. 4

لتأمني التزامات العارض باالمتثال لشروط هذه املناقصة، ولتأمني عرضه، يرفق املقترح لعرضه كفالة بنكية ذاتية 
وغير مشروطة، معدة لصالح "شركة تطوير شاطئ إيالت" مببلغ 10،000 ش.ج ، وتكون سارية املفعول حتى يوم 
إضافية  أشهر  ثالثة  ملدة  الكفالة  فترة  بتمديد  املطالبة  للشركة  املناقصة"(. يحق  "كفالة  يلي:  )فيما   6.7.2021

وسيكون مقدم العرض ملزًما بتمديد صالحية الكفالة وفًقا لذلك.
اسئلة وتوضيحات. 5

يجب على العارض التحقق من وثائق املناقصة املختلفة بدقة. إذا وجد العارض أي غموض أو تناقضات أو سوء فهم أو أي تناقضات 
eran@efdc.co.il في  اإللكتروني:  البريد  بالشركة وحتديدها كتابًيا عبر  االتصال  املناقصة، يجب عليه  وثائق  أخرى في 
موعد أقصاه يوم 21.3.2021. يجب على العارض تقدمي أسئلته كما هو مذكور في ملف Word مع حتديد القسم الدقيق 
الذي يتعلق به سؤاله. مقدم العرض الذي ال يتقدم بطلب للحصول على توضيحات بالطريقة حتى التاريخ املذكور ، سيتم منعه من 
تقدمي أي مزاعم مستقبلية عن الغموض أو التناقض أو سوء التفاهم أو عدم االمتثال كما هو مذكور. مبسؤلية العارض التحقق 

مع الداعي عبر الهاتف أو ببريد الكتروني معاد من استالم طلبه.
املوعد لتقدمي العرض. 6

يجب تقدمي العروض في- 2 مغلفني منفصلني وفًقا للتعليمات املنصوص عليها في وثائق املناقصة، إلى صندوق املناقصات في 
مكاتب الشركة في الطابق 2 من مبنى بيت هجيشر، إيالت، حتى يوم 6.4.2021 في الساعة 13:00 كحد اقصى.

عام. 7
ال تتعهد الشركة بقبول أرخص عرض أو أي عرض كان.  .7.1
في حالة عدم مالئمة، تسود شروط وأحكام وثائق املناقصة.  .7.2

ما ورد أعاله لغرض املعرفة العامة وفي أي حال، فإن أحكام وثائق املناقصة فقط ستكون ملزمة للشركة ومقدمي العروض.  .7.3
بإحترام،

الشركة لتطوير شاطئ إيالت

شركة تطوير شاطئ إيالت
مناقصة عامة رقم 1/21

لتقدمي خدمات تنظيف وبستنة في بيت هچيشر ومحيطه في إيالت


