مجلس تنظيم التكهنات الرياضية
إعالن عن نرش مناقصة علنية رقم 5/18
ترميم مكاتب املجلس ،شارع اودم  12بيتح تكڤا

לפמ

 .1مجلس تنظيم التكهنات يف الرياضة (فيام ييل”:املجلس”) يعلن بهذا عن نرش مناقصة علنية لتلقي عروض
لخدمات ترميم مكاتب املجلس شارع اودم  12بيتح تكڤا ،كام هو مبني يف كراس املناقصة .النص امللزم لإلعالن
هو النص باللغة العربية.
.2يحق تقديم عروض لهذه املناقصة فقط مقدم عرض يفي بكافة طلبات الحد األدىن املفصلة يف بند  3من كراس
املناقصة ومن ضمنها ،مبا فيه الرشوط التالية:
2.1مقدم العرض مسجل بكل سجل مبوجب القانون لغرض موضوع التعاقد وبحوزته جميع الرتاخيص
املطلوبة مبوجب القانون.
عىل مقدم العرض ان يكون مقاوالً مسج ًال وفق قانون تسجيل مقاولني العامل هندسة بناء 1969 -
واالنظمة واالوامر والقواعد املنبثقة منه.
 2.2مقدم العرض ذو أقدمية مثبتة ال تقل عن  5سنوات متتالية (تسجيل كمقاول) حتى موعد تقديم
العرض ،للمناقصة يف تقديم الخدمات.
 2.3ملقدم العرض معدل دورة مالية بقيمة أربعة ( )1.5مليون ش.ج يف السنوات  2015حتى ( ،2017يشمل)
بدون ض.ق.م.
2.4ملقدم العرض عىل االقل توصيتني من جهات عامة حول تنفيذ اعامل بقيمة ال تقل عن  500,000ش.ج،
يشمل ض.ق.م .حيث متت يف الثالث سنوات التي سبقت موعد نرش املناقصة.
 2.5مقدم العرض يقدم كفالة بنكية ،كاملطلوب يف بند  4يف كراس املناقصة
ما جاء أعاله ال ينقص من التفصيل املوجود يف كراس املناقصة ويطلب من مقدمي العروض قراءة رشوط
الحد األدىن املفصلة أكرث يف مستندات املناقصة.
 .3ميكن اإلطالع وإنزال كراسة املناقصة كاملة من موقع اإلنرتنت التابع للمجلس .www.winner.co.il :عىل
مسؤولية مقدمي العروض فحص بشكل جا ٍر اإلعالنات الواردة يف موقع اإلنرتنت ،كلام تكون.
.4إيضاحات وتفاصيل إضافية بالنسبة للمناقصة موضوع هذا اإلعالن ميكن الحصول عليها من مندوب اإلتصال
ليئور محلب ،يف الربيد األلكرتوين LIOR@WINNER.CO.IL :وعىل هاتف .03-9208713 :التوجهات
ملندوب اإلتصال تقبل لغاية يوم  21ايار  2018الساعة .16:00
لقاء مقدمي عروض وجولة يوم  22ايار  2018الساعة  .10:30االشرتاك يف اللقاء والجولة اجباري وال ميكن
تقديم عرض دون االشرتاك يف االثنني.
 .5توضع العروض للمناقصة يف صندوق املناقصات املوجود يف الطابق األريض يف مكاتب املجلس لغاية يوم 3
حزيران  2018الساعة .14:00
 .6يحق للمجلس مبوجب اعتباراته الحرصية تغيري كل موعد حدد يف املناقصة.
 .7املجلس غري ملزم بقبول أي عرض ويحق له إلغاء املناقصة كلها أو جزء منها وذلك مبوجب اعتباراته الحرصية.
.8منعاً لإللتباس نوضح بهذا أن التعليامت امللزمة بخصوص املناقصة موضوع هذا اإلعالن هي التعليامت
املحددة يف كراس املناقصة فقط وهي تغلب املعلومات املنشورة يف هذا اإلعالن.
 .9مستندات املناقصة وردت بلغة املذكر للراحة فقط وهي موجهة للنساء والرجال عىل حد سواء.

