
مناقصة  رقم   1738/2019
لتلقي  عروض  لتقدمي  خدمات  إدارة  مشروع،  تنسيق  وإشراف  مبوقع  بني  عايش

ت.م.ل/1079
عرمي شركة لتطوير مدن م.ض )فيما يلي: "عرمي" او "الشركة"( تستدرج بهذا تلقي عروض من شركات، مكاتب او مهندسني لديهم جتربة بإدارة مشاريع )فيما يلي: 
"مقدم العرض"(، لتقدمي خدمات إدارة مشروع، تنسيق وإشراف ملشروع الكائن في بني عايش، إلنشاء بنية حتتية بلدية ملا يقارب-2،000 وحدة سكنية للسكن ومساحات 
جتارة، تشغيل، مساحات عمومية على أنواعها بحجم يقارب-350،00 م2. نوضح بهذا انه ُيحفظ احلق للشركة، وفقاً إلعتباراتها املطلقة، تكبير حجم التعاقد لتلقي اخلدمات 

املذكورة أعاله بكل املخطط.
شروط الزامية  .1

نوضح ان املتطلبات املعززة لغرض الشروط اإللزامية )جتربة سابقة( ُملزمة مبوجب طابع وحجم املشروع، الذي توجد به أهمية إلستيفاء برنامج العمل وللتنفيذ باجلودة 
املطلوبة خالل التعامل مع فعاليات متنوعة بذات الوقت بني أطراف كثيرين ومختلفني.

يحق االشتراك في املناقصة مقدمي عروض يستوفوا كل املواصفات التالية تراكمياً:
10 سنوات األخيرة أدار مقدم العرض إنشاء بنية حتتية بلدية ملوقع واحد الذي يشمل 900 وحدة سكن للمساكن )على األقل(، وايضاً أدار وأشرف في  الـ-  1.1. في 

          ذات املوقع وفي ذات الفترة على أعمال تطوير عامة )شوارع، بنية حتتية، مسطحات عامة مفتوحة وما شابه( بحجم 70 مليون ش.ج )على األقل(، ال يشمل 
         ض.ق.م، مقدر بحسب جدول تكاليف البناء لشهر كانون األول 2018 )الذي ُنشر بتاريخ 15.1.2019(، ويوجد عليها حسابات نهائية مصادق عليها او متراكمة 

          مصادق عليها )فيما يلي البديل أ بامللحق أ 1 بإستمارة العرض للمناقصة(.
بدالً من ذلك، أدار مقدم العرض في ال- 7 سنوات األخيرة إنشاء بنية حتتية بلدية تراكمياً ملوقعني يشمالن 1،200 وحدة سكنية للمساكن )على األقل(، وباملقابل 
أدار وأشرف  في املوقعني، في الفترة املذكورة على أعمال تطوير عامة )شوارع، شبكات، مساحات عامة مفتوحة والخ( بحجم ال يقل عن 100 مليون ش.ج )على 
األقل(، ال يشمل ض.ق.م، محدث للجدول املذكور أعاله، ويوجد عليها حسابات نهائية مصادق عليهااو متراكمة مصادق عليها )فيما يلي البديل ب بامللحق أ 1 

بإستمارة العرض للمناقصة(.
يوضح، انه ألجل إحتساب املذكور أعاله - في مشروع مختلط به وحدات سكنية ومباني عامة و/او جتارية - إدارة وإشراف على تنفيذ أعمال املباني العامة او 

التجارية تكون مساوية للوحدات السكنية وفقا للمعادلة التالية:
100 م2= 1 وحدة سكنية، بشرط ان كمية الوحدات السكنية )أي غير املساوية( ال تقل عن  ٪80 من مجموع كل الوحدات السكنية الشاملة.

يتوجب على متطلب التجربة، كاملذكور بهذا البند، ان يتوفر في مقدم العرض نفسه او بدالً من ذلك في صاحب األسهم الرئيسي في مقدم العرض/الشريك الرئيسي 
في مقدم العرض.

أجيرين مهنيني الذين هم مهندسني/معماريني/هندسيني/مساحني مسجلني بالسجالت املهنية ذات الصلة. 12 عامالً  1.2. يشّغل مقدم العرض على األقل 
التالية: 1.3. يلتزم مقدم العرض ان يوّفر باملوقع، على إمتداد كل فترة املشروع، طاقم ثابت من طرفه لتنفيذ اخلدمات املطلوبة، الذين يستوفون الشروط اإللزامية 
1.3.1 "مدير مشروع مسؤول" الذي يكون مهندس مدني او معماري رفيع، صاحب جتربة مثبتة لـ7 سنوات على األقل )في السنوات العشر االخيرة( بإدارة 

              أعمال تطوير بحارات سكنية.
 بدالً لذلك، حامل لقب اكادميي، وبشرط انه صاحب جتربة مثبتة في املجال ذو الصلة ملدة 7 سنوات على األقل )في السنوات العشر األخيرة( ويشّغل طاقم   

 عمال يشمل 10 أشخاص )على األقل( لديهم  التعليم واملعرفة والذين يعملون في مجال الهندسة والتصميم املعماري.
"رئيس طاقم/مدير موقع" يكون مهندس مدني مسجل في سجل املهندسني واملعماريني، صاحب جتربة مثبتة ملدة 7 سنوات على األقل )في السنوات   1.3.2

               العشر األخيرة( بإدارة تخطيط، تنفيذ واملراقبة على اعمال تطوير في احياء سكنية.
نوضح انه ميكن ملقدم العرض ان يعرض للمنصب املذكور أعاله أيضاً من ليس هو أجيراً مبكتبه، وبشرط ان يستوفي كل هذه: )1( يدور احلديث عن 
التعاقد بني مقدم العرض وبني رئيس الطاقك/مدير املوقع،  إنسان ) أي - ليس شركة( الذي يستوفي بكشل شخصي باملتطلبات اإللزامية أعاله؛ )2( 

يستمر كل فترة األعمال قيد املناقصة.
"مشرف/ــون" الذين هم مهندسني مدنيني او هندسيني مدنيني، مسجلني في سجل املهندسني واملعماريني او في سجل الهندسيني )بالتناسق( وبشر انهم   1.3.3

              أصحاب جتربة مثبتة لـ 5 سنوات على األقل )في العشر سنوات األخيرة( بإشراف دقيق على تنفيذ أعمال تطوير عامة للمساكن ويعملوا أجيرين لدى  
              مقدم العرض.

أفراد خصوصيني و/او مستقلني ولكن ليسوا شركات و/او أصحاب  أعاله( يكون   1.3.3 1.3.1 حتى  )البنود  أعاله  املناصب  ان أصحاب  بهذا  نوضح 
شركات ليسوا مقدم العرض.

وأيضاً، نوضح بهذا بصريح العبارة ان كل تغيير شخصي في حتديد الطاقم ملزم ومشروط بتصديق مسبق من الشركة، التي تقرر بالشأن وفق إعتبارتها 
املطلقة والنهائية. تغيير شخصي دون تلقي تصديق مسبق وخطي من الشركة يشكل انتهاكاً اساسياً  لشروط املناقصة وللعقد  الذي سيوقع مبوجبه.

17ج ألنظمة وجوب املناقصات، لعام-1993. ولذلك، إستيفاء مقدم العرض عالمات  للبند  1.3.3 نوضح بهذا ان املناقصة تشمل مرحلة تصنيف مسبق، وفقاً 
             اجلودة الدنيا )كاملفصل بالبند 18 أدناه( يشّكل شرطاً إلزامياً لإلشترام باملناقصة ولفتح عرضه املالي.

أدناه( مقدمي  الدنيا، تتم دعوتهم ملقابلة )كاملفصل بالبند -  انه بحال ان أكثر من ستة )6( مقدمي عروض يستوفون عالمات اجلودة  وأيضاً، نوضح 
العروض ذوي العروض الستة األعلى بعالمات اجلودة الدنيا فقط، ولن يداول أي إدعاء من طرف مقدمي العروض الذين لم تتم دعوتها ملقابلة ضد الشركة.
1.4 على مقدم العرض ان يرفق كفالة تلقائية، أصلية، غير مشروطة من بنك او شركة تأمني، مببلغ 50،000 ش.ج يشمل ض.ق.م بالنص الدقيق املرفق للمناقصة، 

        بحيث تكون الكفالة املذكورة أعاله سارية املفعول حتى تاريخ 27.5.2019. 
        العرض املقدم دون كفالة كاملطلوب، ألي سبب كان، سيلغى نهائياً.

6.2.2019 الساعة 10:00 مبكاتب شركة  بلقاء مقدمي العروض للتوضيحات، أسئلة وإجابات الذي سينعقد في تاريخ  1.5 مندوب مقدم العرض يكون حاضراً 
         عرمي، شارع يافا 169، القدس. 

 نشدد بهذا أن اإلشتراك في لقاء مقدمي العروض يشّكل شرطاً إلزامياً  لتقدمي العرض للمناقصة. مقدم عرض الذي ال يشترك في لقاء مقدمي العروض -
 سيلغى عرضه نهائيهاً. وأيضاً، نوضح انه ال ميكن حتويل هذا احلق.

منع تنسيق عروض، تقدمي عروض مشتركة وتضارب مصالح  .2
مقدم عرض، صاحب صلة ملقدم عرض، او اياً كان من طرفهم، ال ينسقون اي عرض مع اي مقدم عرض آخر، صاحب صلة ملقدم عرض آخر او اياً كان من طرفهم؛ دون 

اإلنقاص من عمومية املذكور، تنسيق عرض، مبا في ذلك هذه:
2.1. إتفاقيات، تنظيمات او تفاهمات من اي نوع كان، بصريح العبارة او ضمنياً، بشأن أمر ذو صلة لهذه املناقصة، بجملة األمور، بشأن أسعار اخلدمات املعروضة، 

          شروط اإلتفاقية واستراتيجيات لعروض السعر.
اياً كان من طرفهم. 2.2. إعطاء معلومات بأي شأن ذو صلة للمناقصة، تلقيها، تبديلها او كشفها بطريقة او بأخرى بني مقدمي العروضو أصحاب الصلة او 

جدول العمل  .3
WWW.ARIM.CO.IL بإجراء تنزيليشمل تعبئة تفاصيل مقدم  3.1. يجب تنزيل مستندات املناقصة، مبا في ذلك املخططات، من موقع الشركة على اإلنترنت، 
          العرض. املستندات التي مت تنزيلها من املوقع، يجب تعبئتها وتقدميها )فعلياً( بصندوق املناقصات الذي بالشركة حتى املوعد األخير لتقدمي العروض )كاملفصل أدناه(.

12.2.2019 الساعة 15:00 بواسطة البريد االلكتروني، للعنوان michraz@arim.co.il. يحمل البريد  3.2. طلب توضيحات يتم تقدميه لغاية تاريخ أقصاه 
          االلكتروني العنوان )بسطر الـ- "املوضوع"( "للسيد فؤاد حشان- نائب املدير العام ومهندس الشركة". على مسؤولية مقدم العرض ان يتأكد من تلقي طلب 

            التوضيحات مع سكرتيرة الشركة بهاتف 5383333-02 فورا بعد ارساله. يشدد ونوضح بهذا انه لن يقبل طلب توضيحات ليس خطياً. ألجل إزالة الشك، معلومات 
          يتم تبليغها ملقدم العرض شفهياً، بحال تبليغها، تكون غير سارية وال تلزم الشركة بأي أمر وشأن.

اياً منها. بحال اختارت الشركة الرد على طلبات التوضيح او جزءاً منها - ُترسل ملقدمي العروض أجوبتها  3.3. الشركة غير ملزمة بالرد على طلبات التوضيح او 
          حتى تاريخ 18.2.2019 الساعة 16:00.

21.2.2019 وحتى تاريخ  16:00، وذلك من تاريخ  09:00 وحتى  3.4 عروض مقدمي العروض يتم تقدميها مبكاتب الشركة، خالل أيام األسبوع، بني الساعات 
         أقصاه 27.2.2019 الساعة 12:00 )فيما يلي: "املوعد األخير لتقدمي العروض"(. العروض التي ال تتواجد حتى املوعد األخير لتقدمي العروض، .

نوضح ان العرض املالي خاصة مقدم العرض يتم  للتعليمات املفصلة في كراس املناقصة.  3.5. يشمل عرض مقدم العرض كل املستندات املطلوبة، الكل وفقاً 
         تقدميه مبغلف مغلق، على حدة من سائر مستندات املناقصة. مقدم عرض الذي ال يفعل ذلك - يحق للجنة املناقصات ان تنفي عرضه دون تعليل إضافي ووفق  

         إعتبارتها املطلقة.
          نوضح ان نسبة التخفيض القصوى تكون بنسبة 20 باملائة )٪20( من أجر األتعاب احملدد، وان العرض املالي الذي يخرج عن هذه النسبة - ُينفى 

         بشكل فوري.
معايير لفحص العروض وتقييمها  .4

4.1.  يدور احلديث عن مناقصة التي تشمل مرحلتني: جودة ومالية. 
باملرحلة األولى يتم فحص عروض مقدمي العروض وفق املعايير املفصلة بالبند 4.1.1.1 أدناه، بحيث ان مقدمي العروض الذين يكونون مالئمني وفق البند املذكور يتم 
دعوتهم ملقابلة لدى جلنة املناقصات )فيما يلي: "مجموعة مقدمي العروض النهائية"(. باملرحلة الثانية يتم فتح العرض املالي خاصة مجموعة مقدمي العروض النهائية 

وفحص نسبة التخفيض املعروض، الكل كاملفصل أدناه.
مرحلة أولى: عالمات جودة: حتى 80 عالمة، وفق التفصيل كاآلتي:   .4.1.1

4.1.1.1. مرحلة ثانوية 1: حتى خمسون )50( نقطة عالمة ُتنح وفق معايير جتربة، قرب جغرافي، توصيات، ميزات املشروع نسبة للمشاريع التي أدارها مقدم 
                   العرض، طريقة تشغيل مدير املوقع وتقدير عام للعرض، كاملفصل بامللحق ب بكراس املناقصة.

4.1.1.2. مرحلة ثانوية 2: مقدم العروض الذين يجمعوا أكثر من- 37 عالمة، وفق املعايير املفصلة بالبند 4.1.1.1 أعاله )فيما يلي: "عالمة اجلودة الدنيا"(،  
                     يتم دعوتهم ملقابلة، بها ميكنهم جمع حتى ثالثون )30( عالمة إضافية. نوضح انه بحالة بها إستوفى ستة مقدمي عروض او أكثر، عالمة اجلودة 

                 الدنيا، يدعى للمقابلة ستة مقدمي العروض أصحاب العروض الذين تلقوا عالمات اجلودة األعلى وفق البند 4.1.1.1 أعاله.
مرحلة ثانية: العروض املالية: نسبة التخفيض من أجر األتعاب احملدد بشروط املناقصة - حتى 20 عالمة. ألجل إزالة الشك، نوضح انه لن يتم فحص عرض    .4.1.2
               مالي  خاصة مقدم عرض الذي هو ليس من مجموعة مقدمي العروض النهائية، كاملذكور أعاله. نوضح أيضاً أن نسبة التخفيض القصوى تكون بنسبة 20 باملائة 

              )٪20( من أجر األتعاب احملدد، وأن أي عرض مالي يتجاوز هذه النسبة - يتم نفيه فوراً. مجموع العالمة القصوى التي ُتنح بشأن اجلودة، السعر، املقابلة 
              واالنطباع الشخصي يكون 100 نقطة.

عام  .5
الفائز. 5.1 يحق لعرمي عدم قبول العرض الذي لم يرفق به كامل التفاصيل املذكورة اعاله كلها او جزءا منها او ان بند عدم وجود تعارض مصالح لم يتحقق في 

5.2  ال تلتزم عرمي بقبول عرض او اي عرض كان الكل وفقا العتباراتها املطلقة.
5.3  حتتفظ عرمي بحقها الغاء عرض غير معقول و/او عرض يشير على عدم فهم ماهية اخلدمات املطلوبة و/او حيلة و/او اسعار مضاربة.

5.4 يحق لعرمي ان تقرر زيادة و/او تقليل و/او عدم طلب جزء من اخلدمات قيد هذه الدعوة. يوضح ان اعتبارات عرمي هي احلاسمة في القضايا املفصلة اعاله.
5.5 يحق لعرمي الغاء او تأجيل املناقصة او عدم اختيار اي فائز، او الغاء املناقصة ونشر مناقصة جديدة في ذات الشكل او شبيه، الكل وفقا العتباراتها املطلقة، ومن 
        اي سبب مينع تنفيذ املناقصة لصالح عرمي. وايضاً يحق لعرمي الغاء املناقصة السباب مالية او في اعقاب تغيير، يحدث خالل اجراءات املناقصة، سياسة احلكومة او 

        وزارة البناء واإلسكان وسلطة أراضي إسرائيل.
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