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تدعو  "الشــركة"(  أو  يلي"مكوروت"  )فيما  م.ض  مياه  شــــركة  مكوروت 
مقدمي عروض لالشــتراك يف منـــاقصة لتقدمي خدمـات اهمها: فحص نظام 
الـ - share point يف املوقع اخلارجي، مبا فيه اعداد تقرير تفاوت تصليح 
 share الواجهة الداخلية يف بيئة  تفاوتات املوقع اخلارجي )احتمالي( اقامة 
point 2019 ، دعم جلميع احتياجات تطبيق الواجهة )بحث، نقل مضامني 

وما شابه( وصيانة جميع ملجتمعات املوجودة واجلديدة.
يلي:  )فيما  املرفقة  املستندات  ويف  املناقصة  مستندات  يف  مبني  هو  كما  الكل 

"اخلدمة" أو"اخلدمات" أو "العمل"(.
التعاقد مع مقدم العرض الذي يفوز عرضه يكون ملدة 12 شهرا لتنفيذ مضمون 
عمل ثابت وصيانة جميع مجمع احلواسيب اخلادمة. الشركة حتتفظ بامكانية، 
5 فترات اضافية كل واحدة من  لـ  التعاقد  حسب اعتباراتها احلصرية، متديد 
يشمل  سنوات   6 حتى  )املجموع  اخلادمة  احلواسيب  مجمع  لصيانة  شهرا   12

امكانيات(.
لطلب  مكوروت  من  إلتزام  اي  الفائز  العرض  مقدم  مع  بالتعاقد  ليس  بهذا  نوضح 

خدمات بكميات و/ أو أي احجام و/أو أي حجم مالي و/أو تسليم عمل متواصل.
نوضح ونؤكد أن أي توقع أو كميات تسلم ملقدمي العروض هي تقدير فقط وكميات 
مخمنة وعدم النظر اليها كأي التزام من مكوروت لطلب أعمال بأي حجم، وال يكون 
ملقدمي العروض أي شكوى و/أو طلب من مكوروت بسب ذلك. طلب أعمال يكون حسب 
إحتياجات الشركة من حني آلخر وخاضع العتباراتها احلصرية. نوضح أيضا أنه ال 
حتتفظ  احلاالت  جميع  يف  وأنه  األعمال،  تنفيذ  يف  يفوزإمتياز  عرض  ملقدم  يكون 
الشركة لنفسها بحق التعاقد يف املستقبل مع آخرين لتنفيذ األعمال موضوع هذا 
اإلجراء، الكل خاضع لتعليمات كل قانون ووفق الظروف. يف تقدمي العرض مقدمو 
و/أو  املطلوبة  اخلدمات  حجم  حول  سبب  و/أو  إدعاء  أي  لهم  يكون  ال  أن  العروض 
يستوفون  عرض  ملقدمي  فقط  عروض  لتقدمي  مدعوون  ميزانيتها.  و/أو  جودتها 
جميع شروط احلد األدنى املبّينة يف هذا املستند. مقدم عرض ال يستويف شرط حد 

أدنى واحدا أو أكثر ال يتم بحث عرضه.
مدعوون لتقدمي عروض فقط ملقدمي عرض يستوفون جميع شروط احلد االدنى 
أو أكثر  املبينة يف هذا املستند. مقدم عرض ال يستويف شرط حد أدنى واحداً 

ال يتم بحث عرضه.
تبليغ  إستالم  موعد  من  يوماً   45 أنه خالل  اإلتفاقية  على  لتوقيع  معلق  شرط 
ذي خبرة  منهما  واحد  كل  بعاملني حيث  العرض  مقدم  يرتبط   / يشغل  الفوز. 
 2013 بصيغة   share point مجمع  وصيانة  إقامة  يف  األقل  على  سنوات   7
ذا خبرة  يكون  أن  املقترحني يجب  وما فوق. باإلضافة كل واحد من املرشحني 
تطبيقات  وبني  محلية  خادمة  حواسيب  مجمع  بني  هيبريدي  بحث  تعريف  يف 

.online بصيغة

مكـــوروت شــــــركة مـيــــاه م.ض 
وحــدة الشـــــراء واللوجســـتيكا

 system share point خدمات
لمجمع حواسيب خادمة في مكوروت

مناقصة رقم 2019-87/ش
اعادة نشر - حتلنة شروط الحد االدنى وموعد التقديم

احلصول على مستندات املناقصة
تقدمي العروض لهذا االجراء غير منوط بدفع.

الستالم مستندات املناقصة يجب الوصول الى وحدة املناقصات يف مكوروت 
أيام  7 يف  أبيب، طابق رقم  تل   9 لينكولن  الواقع يف مبنى مكوروت، شارع 
األحد - اخلميس بني الساعات 15:30-08:00  قبل املوعد األخير لتقدمي 

العروض.
عند استالم املستندات يُطلب من املستلم ان يسلم تفاصيل اجلهة التي أخذ لها 
املستندات )مبا فيه أرقام هواتف وفاكس إلرسال بالغات وتوضيحات( أيضاً 
يحصل عل نسخة مجلدة ملستندات هذه املناقصة و - UBS لتقدمي عروضه. 

يجب تنسيق الوصول مسبقاً على هاتف: 03-6230735/402.
شروط حد أدنى 

املناقصات  مستندات  على  عروض حصلوا  ملقدمي  اإلجراء  يف  اإلشتراك  يحق 
ولديهم املعرفة، القدرة، موارد بشرية ماهرة ومعدات مالئمة لتنفيذ املهام املبينة 
يف مستندات اإلجراء الكاملة، ويستوفون جميع شروط احلد األدنى التي تأتي 

بتلخيصها ومبّينة يف مستندات اإلجراء الكاملة:

التقدمي  مبوعد  لإليفاء  باحلسبان  هذا  يأخذ  أن  العرض  مقدم  على 
املذكور يف مستندات املناقصة.

شروط عامة
أرخص  بقبول  تلتزم  وال  عرض،   مقدم  أي  مع  بالتعاقد  تلتزم  ال  مكوروت 
عرض أو أي عرض آخر ويحق لها إدارة مفاوضات مع مقدمي العروض و/
أو إجراء مرحلة Best & Final، واحدة أو أكثر و/أو إلغاء املناقصة وكل ذلك 

مبوجب املذكور يف مستندات املناقصة و/أو حسب إحتياجاتها. 
مكوروت حتتفظ لنفسها بحق إختيار فائز آخر كفائز.

يف  املوصوفة  املركبات  من  قسم  فقط  بطلب  لنفسها  باحلق  مكوروت  حتتفظ 
املناقصة قبول جزء منها أو تنفيذها على مراحل باإلضافة لذلك حتتفظ باحلق 
اخلروج مبناقصة  و/أو  املناقصة  هذه  إلغاء  املطلقة  إعتباراتها  لنفسها مبوجب 
جديدة و/أو حتلنة هذه املناقصة ومواعيدها بكل وقت، وذلك بدون حاجة لتقدمي 
شرع ملقدمي العروض أو تعويضهم. بالغ عن االإلغاء/ احلتلنة يرسل لكل من دفع 

رسوم اإلشتراك يف اإلجراء كاملذكور أعاله.
توضيحات

هداس  للسيدة  فقط  خطياً  التوجه  ميكن  والتوضيحات  لألسئلة  لإلستفسار 
كيرن، )يف غيابها ترك رسالة الى السيدة عميت كادوش(، بالبريد اإللكتروني 
وذلك   ،03-6230568 رقم:  فاكس  بواسطة  و/أو   hkeren@mekorot.co.il
لغاية يوم 12.1.2020 الساعة 12:00 ظهرًا. يجب االتأكد من وصول البريد 

اإللكتروني و/أو على الفاكس على ت:03-6230735/791.
لهذا  املمكنني  العروض  مقدمي  جلميع  خطياً  تســلم  األســـئلة  على  إجابات 
اإلجـــراء وتشـــكل جزءا ال يتجزأ من هذا املســـــتند. منعاً لإللتباس نوضح بهذا 
إجابة  أي  يعتمد على  وال  تلزم مكوروت٫  فقط  تســلم خطياً  التي  االجابات  أن 

أعطيت شفوياً.

يجب أن يكون مقدم العرض مشغاًل مرخصاً ويلتزم بادارة حسابات ودفعات 
الضريبة حسب القانون.

سارية  ميكروسوفت  )Gold Partner( يف  ذهب"  "شريك  هو  العرض  مقدم   
نصف سنة على األقل من املوعد األخير لتقدمي هذه املناقصة٫

سارية  ميكروسوفت  يف   )Gold Partner( ذهب"  "شريك  هو  العرض  مقدم 
نصف سنة على األقل من املوعد األخير لتقدمي هذه املناقصة٫يف هذه احلالة 
يتوجب على مقدم العرض ٫ كشرط متعلق للتوقيع على العقد٫ أن يعرض 
خالل 45 يوم "شريك ذهب" سارية نصف سنة على االقل من موعد االعالن 

عن الفائز باملناقصة.
ملقدم العرض خبرة خالل السنتني األخيرتني اللتني تنتهيان يف املوعد األخير 
لتنقدمي العروض لهذه املناقصة يف تنفيذ مشروعني 2 على األقل بـ -  2013 
system share point وما فوق يف مشروعني على األقل نفذ مقدم العرض 
صيانة مجمع حواسيب خادمة منهما يف مشروع واحد على األقل نفذ مقدم 

العرض اإلقامة أيضاً.

- أو -
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تقدمي العروض 
شارع  ملكوروت،   املناقصات  وحدة  لصندوق يف  مغلق  مغلف  العروض يف  تُقدم 
أيام األحد -  أبيب. ميكن تقدمي االقتراحات يف  تل   ٫  7 9، طابق رقم  لينكولن 

اخلميس ليس بعد يوم 22.1.2020 الساعة 12:00 ظهرًا.
نلفت إنتباه مقدمي العروض الى:

ألجل الدخول الى مبنى مكوروت  يف شارع لينكولن 9 تل أبيب يجب املرور   
بـ - "فحص دخول".

بالوصول  أبيب ستكون صعوبات  تل  اخلفيف يف  القطار  أعمال  على ضوء 
الى مبنى مكوروت.

-
-

جلنة املناقصات املركزية
اإلعالن نشر يف موقع اإلنترنت التابع

ملكوروت قسم مناقصات
http:/www.mekorot.co.il
نشر اإلعالن يف الصحف العبرية 

وأيضًا يف الصحف العربية
توضح أنه يف جميع احلاالت النص املعتمد 

هو النص املنشور  بالعبرية

أرض للبيع
ارض  زراعية للبيع يف عسفيا

 2300متر قطعة كاملة
052-2479184  

تقدمي  إلى  هذا  مبوجب  تدعو  "الشركة"(  أو  "عرمي"  يلي:  )فيما  الضمان  محدودة  العمراني  املدن  لتطوير  شركة  عرمي 
اقتراحات من الشركات أو املكاتب أو املهندسني ذوي اخلبرة يف إدارة مشاريع )فيما يلي: "املتعهد"(٫ لتزويد خدمات ادارة 
مشاريع تنسيق ومراقبة ملشروع اقامة حي جديد شمالي مستوطنة رخاسيم الواقعة شمال املستوطنة بالقرب من الطريق 
السريع 702. وتشمل اخلطة حوالي 1450 دومن وتسمح ببناء 2٫500 وحدة سكنية وكذلك املناطق عامة مبان جتارية ، 

صناعة وتطوير البنية التحتية مبا يف ذلك حتويل وتنظيم وادي تسيبوري.

مناقصة رقم 1777/2020
للحصول على اقتراحات بشأن توفير خدمات إدارة املشاريع والتنسيق ٫ مراقبة
1094 على موقع رخاسيم حي رخاسيم شمال )589( خارطة هيكلية لالسكان 

.1
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شروط احلد األدنى
يسمح املشاركة يف املناقصة متعهدون يستوفون كافة الشروط واملعايير التالية بشكل تراكمي:

ادار املتعهد مشروع اقامة بنية حتتية مدنية ملوقع يشمل 300 وحدة سكنية )على  يف - 10 سنوات االخيرة ٫ 
االقل( ٫ وأيضاً ادارة وإشراف أعمال التطوير العامة )شوارع ٫ بنية حتتية٫ مساحات عامة مفتوحة وغيرها( 
يف نفس املوقع ويف نفس الفترة٫ بقيمة 35 مليون شيكل )على االقل(٫ ال يشمل ضريبة القيمة املضافة بحيث 
يشمل املبلغ جدول غالء البناء محتلن لشهر كانون الثاني 2019 )والذي نُشر يف 15.2.2019( والتي مت اعتماد 

حسابات نهائية ومصادق عليها.
بلدية يف موقعني مبجموع  بنية حتتية  املتعهد من إنشاء  متكن  سنوات االخيرة ٫   7 بدال من ذلك: يف - 
تراكمي  لـ  400 وحدة سكنية )على االقل( ٫ وباملقابل يف الوقت نفسه أدار وأشرف على كال املوقعني ٫ خالل 
الفترة املذكورة ألعمال التطوير العام )الطرق والبنى التحتية واملنااطق العامة املفتوحة وغيرها( بقيمة 45 مليون 
شيكل )على االقل( ٫ ال يشمل ضريبة القيمة املضافة ٫ محتلن جلدول غالء البناء املذكور اعاله ٫ والتي مت 

اعتماد حسابات نهائية ومصادق عليها.
و/أو  عامة  ومباني  سكنية  مباني  من  مكون  مختلط  مشروع  يف  اعاله٫  املذكور  احلساب  أجل  أن٫من  يوضح 
جتارية - ادارة ومراقبة إجراء أعمال مباني عامة أو جتارية ٫ ستكون وفقاً للوحدات السكنية وحسب املعادلة 
التالية: 100 متر مربع = 1 وحدة سكن وبشرط أن كمية الوحدات السكنية )أي - ال توازي( ال تقل عن %80 من 

مجمل الوحدات السكنية.
على طلب التجربة ٫ كما هو يف هذا البند ٫ أن يتوفر يف املتعهد بنفسه٫ أو بدال من ذلك - بصاحب غالبية االسهم 

باملتعهد / الشريك االساسي باملتعهد.
يلتزم املتعهد أن يوفر يف املوقع ٫ وطيلة فترة االعمال٫ طاقم ثابت من قبله للقيام باخلمات املطلوبة ٫ الذي 

يستويف شروط احلد االدنى التالية:
"مدير مشروع مسؤول" وهو مهندس مدني أو مهندس معماري كبير ٫ صاحب خبرة مثبتة ال تقل عن 7  

سنوات )يف العشر سنوات االخيرة( يف إدارة أعمال تطوير ألحياء سكنية.
بدال من ذلك ٫ صاحب ثقافة أكادميية غير هندسية وبشرط أن يكون صاحب خبرة مثبته يف املجال املالئم 
على مدار 7 سنوات على االقل )يف العشر سنوات االخيرة( ويوظف طاقم عمال من عشر أشخاص )على 

االقل( أصحاب ثقافة ومعرفة ويعملون يف مجال الهندسة والهنسة املعمارية.
"رئيس طاقم / مدير موقع" أن يكون مهندس مدني مسجل يف سجل املهندسني واملهندسني املعماريني 
٫ صاحب خبرة مثبتة لـ 7 سنوات على االقل )يف العشر سنوات االخيرة( بإدارة تخطيط تنفيذ ومراقبة 

على تطوير يف أحياء سكنية.
للوظيفة أعاله شخص ال يعمل كموظف يف مكتبه وبشرط أن  املتعهد أن يقترح  بأنه باستطاعة  يوضح 
تتوفر هذه الشروط: )1( أن يكون شخص )أي - ليس شركة( الذي يستويف بشكل شخصي مبتطلبات 
احلد االدنى اعاله٫ )2( االتصال بني املتعهد وبني رئيس الطاقم / مدير املوقع يستمر طيلة فترة أعمال 

املناقصة. 
"املراقبون" والذين هم مهندسني مدنيني أو هندسيني مدنيني ٫ املسجلني يف سجل املهندسني واملهندسني 
املعماريني أو يف سجل الهندسيني والتقنيني ) بالتوافق ( ٫ وبشرط أن يكونوا أصحاب خبرة مثبته ال تقل 
عن 5 سنوات )يف العشر سنوات االخيرة( مبراقبة مراقبة مرافقة على تنفيذ أعمال تطوير عامة للسكن 

والذين يعملون كأجيرين لدى املتعهد.
يوضح بهذا بأن أصحاب الوظائف حسب البنود 1.2.1 وحتى 1.2.3 )اعاله( هم افراد و/أو مستقلني وليس 

شركات و/أو أصحاب شركات غير املتعهد.
أيضا٫ً يوضح بهذا وبشكل واضح أنه زي تغيير ألي فرد من أفراد الطاقم يستوجب ومشروط مبوافقة 
مسبقة من الشركة٫ والتي تقرر يف املوضوع حسب أعتباراتها احلصرية والوحيدة . تغيير أي شخص بدون 
والعقد  املناقصة  لشــروط  أساسي  خرق  مبثابة  هو  الشركة  من  وخطية  مسبقة  موافقة  على  احلصول 

الذي سيوقع.
يوضح بهذا أن املناقصة تشمل مرحلة تصنيف مسبق ٫ حسب بند 17جـ يف بنود قانون املناقصات 1993.

بناءاً على هذا، استيفاء املتعهد يف احلد االدنى على سلم اجلودة )كما هو مبني يف بند 3( هو مبثابة الشرط احلد 
االدنى الستمرار مشاركته يف املناقصة وفتح عرضه املادي.

باالضافة الى ذلك، يوضح بهذا ان يف حال استيفاء يف احلد االدنى على سلم اجلودة ألكثر من ستة  )6( متعهدينـ  
املتعهدين اصحاب ستة عروض االعلى يف احلد االدنى على سلم اجلودة، وهم فقط، ستتم تعودهم ملقابلة لالنتقال 

للمرحلة التالية، كما هو مبني.
على املتعهد ان يرفق لعرضه كفالة ذاتية أصلية، غير مشروطة من بنك او شركة تأمني، مببلغ 50,000 شــيكل 
املفعـــــــــول  ســـــارية  الكفالة  تكون  بحيث  للمنـــاقصة،  املرفق  الدقيق  بالنص  املضافة،  القيمة  يشــــمل ضريبة 

لغاية 08.06.2020.
العرض الذي يقدم بدون الكفالة املطلوبة، والي سبب كان سيتم رفضه نهائياً.

"لقاء  يلي:  )فيما  واالجوبة  االسئلة  للتوضيحات،  املتعهدين"  "لقاء  يف  سيتواجد  املتعهد  قبل  من  مندوب 
يف مكاتب شركة عرمي شارع يافا   12:00 الساعة   03.02.2020 تاريخ  سيتم  يف  الذي  املتعهدين"(، 

169, القدس.
متعهد  للمناقصة  العرض  لتقدمي  اساسي  شرط  يشكل  ملتعهدين  ا  لقاء  يف  املشاركة  ان  بهذا  يوضح 
الذي ال يشارك يف لقاء املتعهدين ـ سيتم رفض طلبه نهائيًا. باالضافة الى ذلك، يوضح بهذا ان هذا 

احلق ال ميكن حتويلها.

الشــــركة  موقع  من  البـــــــرنامج،  فيــــــها  مبــــا  املنـاقصــة،  مســــــــــتندات  تنـــــــــــــزيل  يجب 
WWW.ARIM.CO.IL يف عملية تنزيل تشمل تعبئة تفاصيل املتعهد. املستندات التـي يتم 
تنزيلها من املوقع، يجب تعبئتها وتقدميها )يدوياً( يف صندوق املناقصات يف الشركة حدا اخر موعد 

لتقدمي العروض )كما هو مفصل(.
البريد  بواسطة   15:00 الساعة   16.02.2020 لغاية  املتعهدين  قبل  من  لتوضيحات  طلب  تقدمي 
االلكتروني، على العنوان michraz@arim.co.il . البريد االلكتروني يحمل العنوان ) يف سطر "املوضوع"( 
"الى حضر السيد فؤاد حشان - نائب املدير العام للهندسة ومهندس الشرك". تقع على  املتعهد 
 02-5383333 هاتف  على  الشركة  مهندس  سكرتيرة  مع  استضاح  الطلب  استقبال  من  التأكد  مسؤولية 
الشك،  ازالة  اجل  لتوضيح غير خطي. ومن  استقبال طلب  يتم  لن  انه  بهذا  ارسالها. يوضح  بعد  مباشرة 
بأي شيء  الشركة  تلزم  وال  سارية  تكون  لن  تقدميها،  مت  حال  يف  شفهياً  للمتعهد  ستقدم  التي  املعلومات 

وبأي موضوع.
طلبات  على  ترد  ان  الشركة  اختارات  حال  يف  استيضاح.  طلبات  على  بالرد  ملزمة  غير  الشركة 

االستيضاح او على جزء منها ـ سترسل ردها للمتعهدين لغاية 23.02.2020 الساعة 16:00.
وذلك -  الساعات 09:00 وحتى 16:00,  العمل، بني  ايام  كل  الشركة، يف  العروض يف مكاتب  تقدم 
ابتداًء من يوم 01.03.2020 ولغاية 08.03.2020 الساعة 13:00 )فيما يلي: "املوعد االخير 
للعروض،  االخر  املوعد  املناقصات حتى  يتواجد يف صندوق  ال  الذي  العرض  لتقدمي العروض"(. 

سيتم رفضه نهائياً.
عرض املتعهد يشمل كل املستندات املطلوبة، كل ذلك وفقاً لالرشادات املفصلة يف كراس املناقصة. 
وثائق  باقي  عن  منفرد  بشكل  مغلق،  مبغلف  يقدم  للمتعهد  املادي  العرض  ان  بهذا  يوضح 
عرضه. املتعهد الذي ال يقوم بذلك - يحق للجنة املناقصات رفض طلبه بدون توضيح اضايف وحسب 

اعتبارتها احلصرية.

يدور احلديث عن مناقصة تشمل مرحلتني: اجلودة واملادة.
يف املرحلة االولى سيتم فحص العروض املتعهدين حسب املعاير املفصلة فيه بند 3.1.1.1 فيما يلي، بحيث املتعهدون 
الذين سيكونون مالئمني حسب البند املذكور سيتم تعودهم للمقابلة امام جلنة املناقصة ) فيما يلي: "مجموعة 
النهائية وسيتم فحص  املتعهدين  املادي ملجموعة  العرض  الثانية سيتم فتح  املتعهدين النهائية"(. يف املرحلة 

نسبة التخفيض املقترحة؛ كما هو مفصل فيما يلي.

يحق لعرمي ان ال تستقبل عرض لم ترفق اليه التفاصيل الكاملة كلها او جزءاً منها او اذا تواجد بند غياب تضارب 
املصالح غير متوفر بالفائز باملناقصة.

عرمي غير ملزمة بقبول اقتراح معني و/ او اي اقتراح، حسب اعتباراتها اخلاصة.
عرمي حتفظ لنفسها حق الغاء اي اقتراح و/او التي تشير الى عدم تفاهم يف مضمون اخلدمة و/او احتيال و/ 

او اسعار غير منطقية.
يحق لعرمي تقرير اضافة و/او تخفيض عدم طلب قسم من اخلدمات املبينه باملناقصة. يوضح ان اعتبارات الشركة 

احلصرية حتسم يف القضاية املذكورة اعاله.
يحق لعرمي الغاء او تأجيل املناقصة او عدم اختيار فائزين باملرة، او حتى الغاء املناقصة ونشر مناقصة بديلة 
مبضمون مماثل او  مشابه، كل ذلك حسب اعتبارات شركة اخلاصة، ومن اي سبب اخر مبا يف ذلك سبب ترى 
فيه شركة عرمي سبب منايف ملصلحة الشركة٫ وايضاً يحق لشركة عرمي الغاء املناقصة العتبارات متعلقة بامليزانيه 
أو بسبب تغييرات ٫ طرأت خالل إجراءات املناقصة٫ يف سياسة احلكومة ٫ وزارة البناء واالسكان٫ أو سلطة 

أراضي أسرائيل.
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معـايير لفحص مقياس العــروض وتقـيـمـهــا3.
.3.1

.3.1.1
املرحلة الثانوية 1: حتى خمسني )50(نقطة تعطى حسب معاير التجربجة القرب 
اجلغرافية، توصيات، نوع املشروع مقارننت باملشاريع التي ادارها املتعهد، طريقة 
كراسة  يف  ب  بامللحق  مبني  هو  كما  للعرض،  شامل  وتقيم  املوقع  مدير  تشغيل 

املناقصة.
مرحلة ثانوية 2: املتعهدون الذين  يجمعوا اكثر من 37 نقطة حسب املعاير املفصلة 
بندة 3.1.1.1 اعاله )فيما يلي: "احلد االدنى لعالمة اجلودة"(، ستتم دعوتهم 
ملقابلة، خاللها باستطاعتهم من خاللها جتميع لغاية ثالثون )30(  نقطة اضافية.
لعالمة  الدنى،  ا  للحد  اكثر  او  متعهدين  ستة  استيفاء  حال  انه يف  بهذا  يوضح 
اجلودة، ستتم دعوة ستة املتعهدين اصحاب العروض الذين حصلوا على عالمة 

اجلودة حسب بندة 3.1.1.1 للمقابلة.
املرحلة الثانية: العروض املادية: نسبة التخفيض من  االتعاب احملددة يف شروط املناقصة 
ليس  ملتعهد  مادي  يتم فحص عرض  لن  بانه  يوضح  الشك،  ازالة  اجل  من  نقطة.  - حتى 20 
ضمن مجموعة املتعهدين النهائية، كما هو مذكور عليه. يوضح بهذا ايضاً ان نسبة التخفيض 
االعلى تكون لغاية )%20( من االتعاب احملددة، وكل عرض مادي يتعدى هذه النسبة سيتم رفضه 

بشكل فوري. 
ســــيكون  الشـــخصي  واالنطاع  املقابل  الســــعر،  اجلــودة،  مقابل  ســـيمنح  الذي  العالمة  مجموعة 

100نقطة.

املرحلة االولى: عالمة اجلودة: حتى 80 نقطة، حسب التفصيل االتي:
.3.1.1.1

.3.1.1.2

.3.1.2

.4
.4.1

.4.2

.4.3

.4.4

.4.5

يقول املثل افطر فطور امللك وتغذى غداء األمير وتعشى عشاء الفقير، ويحمل 
هذا املثل الظريف نصيحة صحيحة علميا. عند استيقاظنا يف ساعات الصباح 
يكون قد مر على اجلسم بني 12-8 ساعة صوم، ولذا يؤكد اخلبراء على أهمية 
وجبة الفطور واألضرار الصحية الناجمة عن إهمالها. إن وجبة الفطور هي 
الغذائية املهضومة  املواد  اليوم، حيث تنتقل  أول وجبة تستقبلها املعدة طوال 
إلى الكبد، وتتحول إلى دم يسري يف العروق، ومنها إلى جميع خاليا اجلسم، 
ومن هنا يجب االهتمام بها إلمداد اجلسم باحتياجاته. يعتبر طالب املدارس 
أكثر الفئات تعرضا لإلصابة جراء سوء التغذية بسبب انتقال العناية املنزلية 

إلى املدرسة.
على  ــال  األطــف مــســاعــدة  يف  للفطور  وفــاعــال  ــرا  مــؤث دورا  هــنــاك  أن  كــمــا 
الطب  كلية  يف  عاما  ثالثني  من  أكثر  قبل  توثيقه  مت  علمي،  أفضل حتصيل 
وجبة  يتناولون  ال  الذين  األطفال  أن  الباحثون  كشف  فقد  )ايـــاوا(  بجامعة 
فترة  عند  باإلعياء  ويصابون  املدرسة،  يف  التركيز  مشكلة  يواجهون  الفطور 
مهم  أمر  وهو  الــدم  يف  السكر  مستوى  رفع  على  الفطور  ويساعد  الظهيرة. 
ذلك  ويعتبر  بالسكر  يحتفظان  ال  كونهما  بالذات،  والدماغ  للجسم  بالنسبة 
الغذائية. املــواد  إلــى  بحاجة  دائما  فهو  الــدمــاغ،  لطاقة  الرئيسي   املصدر 
وينصح األخصائيون من اجل تفادي إغراء تخطي إعداد تناول وجبة الفطور 
أن تكون هذه الوجبة من املواد الغذائية املعدة مسبقا وال حتتاج وقتا إلعدادها. 
مع  وتأقلمه  اجلسم  بناء  يتم  ففيها  مهم،  املرحلة  هذه  خالل  الغذاء  دور  إن 
الوضع احمليط به. لذلك ما يتم يف هذه املرحلة قد يكون من الصعب إن لم 
يكن من املستحيل عالجه، لذلك يجب األخذ مببدأ الوقاية خير من العالج. 
أو ال،  بدينا  الطفل  كان هذا  إذا  فيها  املرحلة حتدد  فهذه  ذلك  وكمثال على 
حيث فيها يتم ازدياد عدد وحجم خاليا الدهون، وهي العامل املهم واملسبب 
للسمنة. إن أمكن التحكم بحجم اخلاليا باحلمية الغذائية فإنه من املستحيل 
التحكم بعددها اال بالعمليات اجلراحية، وبقدر محدد مع ما قد يصاحبها من 
بشكل  الوزن  على  السيطرة  على  الفطور  وجبة  وتساعد  مضاعفات خطيرة. 
أفضل، إذ عند تناول هذه الوجبة ميكن اجلسم من حرق السعرات احلرارية 

بشكل أسرع وأفضل، من اجلسم الذي لم يحصل على وجبة فطور.
مثال آخر: تسوس األسنان اذ يتوقف على استهالك احللوى وبطريقة عشوائية 
ولها دور حيث أنها مصدر كبير للطاقة ملا حتتويه من نكهات وسكريات وما 

لها من أضرار.
الفطور يف كل األجيال، الن هذه أول وجبة بعد صيام  تناول وجبة  املهم  من 
الليل، تناول وجبة الفطور يساعد على تسريع عملية حرق الطاقة يف اجلسم 
يتمتعون  الفطور  وجبة  يتناولون  الذين  األشخاص  النوم.  خالل  يبطئ  الذي 
بوضع غذائي أفضل من الذين يتخلون عنه، التخلي عن هذه الوجبة تقلل من 
 احتمال الوصول إلى الكمية املطلوبة من املركبات الغذائية الضرورية للجسم.
الضروري  بالسكر  اجلسم  تزود  بالنشويات  عام  بشكل  غنية  الفطور  ووجبة 
لعمل املخ وباأللياف الغذائية وليس بالدهنيات، تساهم يف احلفاظ على وزن 
مثالي وحتى تقليل الوزن، ونسبة الكولسترول متوازنة يف الدم. كما أن وجبة 
الفطور حتسن عادات األكل خالل اليوم والتخلي عنها ال يقلل من استهالك 
استهالك  على  يعتادون  عنها  يتخلون  الذين  واألشخاص  احلرارية،  السعرات 
بكميات  ووجبات  التسالي  تناول  املتبقية عن طريق  السعرات احلرارية  كمية 
يؤدي  والسمنة.  األكل بشراهة  تناول  النتيجة هي  وبنهايته،  اليوم  اكبر خالل 
تناول وجبة الفطور إلى اإلحساس باجلوع خالل النهار فهذا أمر طبيعي ألن 
وجبة الفطور كما قلنا ستحفز عمليات الهضم، مما يجعل الفرد جائعا على 
الساعة العاشرة صباحا تقريبا لهذا ننصح بأكل فاكهة بهذه الساعة. عندما 
تتضمن وجبة الفطور سكريات بسيطة او سكر طبيعي مثال الفاكهة، تؤدي إلى 
ارتفاع نسبة السكر يف الدم بشكل سريع، وبعد فترة قصيرة تؤدي إلى اإلحساس 
باجلوع والتعب مقارنة مع الوجبة التي تتضمن نشويات وبروتني. ولهذا وجبة 
الفطور يجب ان تكون سهلة التحضير والهضم فاألوالد يحتاجون للكالسيوم 
 من اجل النمو واحلديد من اجل احلفاظ على اليقظة والتركيز خالل اليوم.
الذين  من  رشاقة  أكثر  الفطور  وجبة  يتناولون  الذين  األشخاص  أن  ولوحظ 
ال يحرصون عليها، ألنها تساعد وحتفز عمليات االيض بشكل أفضل وحرق 
السعرات احلرارية بفعالية. أما الذين ال يتناولون هذه الوجبة فيصعب عليهم 

تخفيف أوزانهم.

صحتك يف صحنك
سهير سلمان منير  مستشارة تغذية واحة السالم

الحكمة الغذائية في األمثال الشعبية
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