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مناقصة رقم 1826/2020
للحصول عىل عروض لتقديم خدمات إدارة مرشوع، تنسيق ورقابة، 

يف موقع عراد حي 5 أَ
 خارطة بناء مدن 159/03/24

عريم رشكة لتطوير بلدي م.ض )فيام ييل:"عريم" أو "الرشكة"( تدعو بهذا تقديم عروض من رشكات، مكاتب أو مهندسني 
ذوي خربة بإدارة مشاريع )فيام ييل:"مقدم العرض"(، لتقديم خدمات إدارة مرشوع تنسيق ورقابة عىل مرشوع حي 5 أَ 

يف عراد املرشوع مبساحة حوايل 365 دومنا وتشمل 1،900 وحدة سكن، مناطق عامة مفتوحة، مناطق تجارة ومباين عامة. 
1. رشوط حد أدىن

يحق اإلشرتاك يف املناقصة فقط ملقدم عرض يفي بكافة املعايري التالية بشكل تراكمي:  
1.1.  يف الـ10 سنوات األخرية مقدم العرض قام بإدارة إنشاء بنى تحتية بلدية ملوقع واحد يشمل عىل األقل 300 وحدة   
عامة،  مناطق  تحتية،  بنى  )شوارع،  عام  تطوير  أعامل  الفرتة  نفس  ذاته ويف  املوقع  وراقب يف  أدار  سكن، وكذلك 
مفتوحة وما شابه( بحجم ال يقل عن 35 مليون ش.ج بدون ض.ق.م ومحتلن لجدول غالء البناء لشهر ايلول 2020 

)الذي نرش يوم 15.10.20( والتي بشأنها توجد حسابات نهائية مصادقة.
      باملقابل، مقدم العرض ادار بالسنوات الـ7 األخرية بنى تحتية بلدية بشكل تراكمي ملوقعني يشتمالن عىل األقل 400 
وحدة سكن،  وكذلك بشكل مواٍز أدار وراقب يف نفس املوقعني، يف الفرتة املذكورة عىل أعامل تطوير عام )شوارع، 
بنى تحتية، مناطق عامة، مفتوحة وغريها( بحجم ال يقل عن 45 مليون ش.ج بدون ض.ق.م، محتلن للجدول املذكور 

والتي بشأنها يوجد حسابات نهائية أو تراكمية مصادقة.
      نوضح بهذا أنه إلجراء الحساب املذكور أعاله، يف مرشوع مختلط لوحدات سكن ومباين عامة و/أو تجارة-إدارة ورقابة 

لتنفيذ أعامل مباين عامة أو تجارية يكون مقدر لوحدة سكن حسب املعادلة التالية:
      100م2 = 1 وحدة سكن برشط أن كمية وحدات السكن )غري املقدرة( ال تقل عن %80 من املجموع الكيل لوحدات 

السكن الشاملة.
      عىل طلب الخربة، كاملذكور بهذا البند يجب أن يستويف مقدم العرض بنفسه أو باملقابل يف صاحب األسهم األسايس 

يف مقدم العرض/الرشيك األسايس ملقدم العرض.
1.2.  يلتزم مقدم العرض أن يوفر يف املوقع وطوال مدة العمل طاقاماً من ناحيته لتنفيذ الخدمات املطلوبة والذي يستويف   

رشوط الحد األدىن التالية:
1.2.1.  "مدير مرشوع مسؤول" هو: مهندس مدين أو مهندس معامري كبري ذو خربة مثبتة ال تقل عن 7 سنوات )يف     

السنوات العرش األخرية( بإدارة أعامل تطوير بأحياء سكنية.
            باملقابل، ذو ثقافة جامعية ليست هندسية رشط ان يكون ذا خربة مثبتة يف مجال ذي صلة خالل الـ7 سنوات 
)بالسنوات العرش األخرية( ويشغل طاقم عامل ال يقل عن 10 أشخاص ذوي ثقافة ومعرفة ويعملون يف مجال 

الهندسة والهندسة املعامرية.
ا مدنياًا املسجل يف سجل املهندسني واملهندسني املعامريني مع خربة  1.2.2.  "رئيس طاقم/مدير موقع" يكون مهندساً    
مثبتة ال تقل عن 7 سنوات )خالل العرش سنوات األخرية( بإدارة، تخطيط، تنفيذ ورقابة عىل أعامل تطوير يف 
أحياء سكن. نوضح ميكن ان يقرتح مقدم العرض لهذه الوظيفة ايضا كل شخص ال يعمل اجرياًا يف مكتبه، رشط 
ان يستويف جميع التالية: )1( الحديث عن شخص )اي ليس رشكة( الذي يستويف شخصيا طلبات الحد االدىن 
اعاله. )2( التعاقد بني مقدم العرض وبني رئيس الطاقم/مدير املوقع تستمر طوال مدة العمل موضوع هذه 

املناقصة.
             يستطيع مقدم العرض أن يقرتح للوظيفة رئيس طاقم/مدير مرشوع، والذي يستويف بشكل شخيص رشوط الحد 
ا ال يعمل كأجري يف مكتبه يشرتط ان يلتزم بتشغيله طيلة فرتة العمل  األدىن بالنسبة ملدير مرشوع، أيضااً شخصاً

املحددة يف اإلتفاقية.
1.2.3.  "مراقبون" وهم مهندسون مدنيون أو هندسيون مدنيون مسجلون يف سجل املهندسني واملهندسني املعامريني     
أو يف سجل الهندسيني والفنيني )باملالءمة( وذوي خربة مثبتة ال تقل عن 5 سنوات )يف السنوات العرش األخرية( 

برقابة مالزمة لتنفيذ أعامل تطوير عامة ملساكن واملشغلني كأجريين من قبل مقدم العرض.
              نوضح بهذا ان اصحاب الوظائف وفق بنود 1.2.1 حتى 1.2.3 )اعاله( يكونون خصوصيني و/او مستقلني لكن 
ليس رشكات و/او اصحاب رشكات ليست مقدم العرض. ايضا نوضح ان كل تغيري شخيص بإشغال الطاقم يلزم 
تغيري شخيص  واملطلقة  الحرصية  اعتباراتها  االمر حسب  تقرر يف  للرشكة. حيث  ومرشوط مبصادقة مسبقة 
أساسية لرشوط هذه  مخالفة  تشكل  الرشكة  من  مسبقة وخطية  مصادقة    الحصول عىل  دون   كاملذكور 

املناقصة واإلتفاقية التي توقع بصالحياتها.
1.3  نوضح بهذا ان املناقصة تشمل مرحلة تصنيف مسبق وفق املادة 17 َج من انظمة الزام املناقصات- 1993 لذلك ايفاء   
مقدم العرض باقل عالمة الجودة )كاملبني يف بند 3 فيام ييل( يشكل رشط حد ادىن الستمرار اشرتاكه يف املناقصة وعىل 

االقل عرضه املايل.
    نوضح ايضا انه يف حال االيفاء بأقل عالمة جودة الكرث من ستة )6( مقدمي عروض -مقدمو العروض اصحاب اعىل  

ا. ستة عروض لعالمة اقل جودة، هم فقط يدعون ملقابلة وينتقلون للمرحلة التالية كاملبني الحقاً
1.4  عىل مقدم العرض إرفاق كفالة ذاتية من بنك أو رشكة تأمني غري مرشوطة أصلية اليفاء عرضه باملناقصة مببلغ 50،000   

ش.ج يشمل ض.ق.م، بالصيغة املرفقة باملناقصة وتكون سارية املفعول حتى يوم 21.3.21 .
عرض يقدم بدون كفالة كاملطلوب يهمل نهائياً.       

1.5 كيفية االشرتاك يف لقاء مقدمي العروض )املشاركة اجبارية(:  
)فيام  زووم  يف  واإلجابات  األسئلة  لإلستيضاح  العروض  مقدمي  لقاء  يحرض  العرض  مقدم  قبل  من  1.5.1.  مندوب     

ييل:"لقاء مقدمي العروض"( الذي يجري يوم 16.11.20 الساعة 10:30.
1.5.2  يجري لقاء مقدمي العروض بزووم املشاركة اجبارية، مقدم عرض معني باملشاركة يف اللقاء يرسل طلبا عىل      

.michraz@arim.co.il :العنوان
1.5.3  يرسل الطلب حتى تاريخ 12.11.20 ويشمل اسم مندوب الرشكة والربيد االلكرتوين الرسال الدعوة للقاء مقدمي     

العروض بزووم.
1.5.4  عىل مسؤولية مقدم العرض التأكد من استالم طلب املشاركة يف لقاء زووم مع سكرترية مهندس الرشكة عىل     

هاتف: 5383333-02 فوراًا بعد ارساله.
    نؤكد بهذا أن املشاركة يف هذا اللقاء إلزامية كرشط حد ادىن لتقديم العرض لهذه املناقصة. مقدم عرض مل يشرتك 

عرضه يهمل وال يبحث فيه. هذا الحق ال ميكن تحويله.
2. الجدول الزمني للمناقصة

2.1  تحميل مستندات املناقصة مبا فيه الخارطة من موقع الرشكة www.arim.co.il بتحميل يشمل تعبئة تفاصيل مقدم   
العرض. يجب تعبئة النامذج املحملة من املوقع وتقدميها شخصيا اىل صندوق املناقصات املوجود يف  الرشكة حتى 

املوعد االخري لتقديم العروض )كاملبني الحقااً(.
2.2  طلبات استيضاح - لغاية يوم 30.11.20 الساعة 15:00 عىل عنوان الربيد األلكرتوين: michraz@arim.co.il. يذكر   
مقدم العرض عىل الطلب "ليد السيد فؤاد حشان- نائب مدير هندسة ومهندس الرشكة"، عىل مسؤولية مقدم العرض 
التأكد من وصول طلب اإلستيضاح مع سكرترية مهندس الرشكة هاتف: 5383333-02 حاالاً بعد إرساله. نؤكد بهذا ال 

يقبل طلب استيضاح غري خطي.
ا للشك معلومات تعطى شفوية ملقدم العرض اذا حدث ذلك يكون بال فعالية وال يلزم الرشكة بأي امر.      منعاً

2.3   الرشكة غري ملزمة بالرد عىل طلبات االستفسار او اي منها، يف حال اختارت الرشكة االجابة عىل االستفسارات او عىل   
جزء منها، ترسل ذلك اىل مقدمي العروض حتى يوم 7.12.20 الساعة 16:00.

2.4  تقدم العروض اىل مكاتب الرشكة يف كل يوم عادي بني الساعات 16:00-9:00 ابتداء من يوم 14.12.20 وحتى موعد   
اقصاه 21.12.20 الساعة 13:00 )فيام ييل:"املوعد االخري  لتقديم العروض"(. عرض ال يكون يف صندوق املناقصات 

حتى املوعد االخري لتقديم العروض  يلغى متامااً.
2.5  عرض مقدم العرض يشمل  جميع املستندات املطلوبة الكل حسب التوجيهات املفصلة يف كراسة املناقصة. نوضح ان   
عرض مقدم العرض املايل يقدم يف مغلف مغلق  منفصال عن بقية مستندات عرضه. مقدم عرض ال يفعل ذلك يحق 

للجنة املناقصات رفض عرضه دون تعليل اضايف وحسب اعتباراتها الحرصية.
3. معايري لفحص العروض وتقييمها

: جودة ومالية. 3.1 الحديث عن مناقصة من مرحلتنينْ  
    يف املرحلة االوىل يتم  فحص العروض وفق املعايري املبينة يف بند 3.1.1.1. الحقا  مقدمو العروض  املالمئني حسب البند 
املذكور يدعون ملقابلة مع لجنة املناقصات )فيام ييل:"مجموعة مقدمي العروض النهائية"( يف املرحلة الثانية يتم فتح 

العرض املايل ملجموعة مقدمي  العروض النهائية ويتم فحص نسبة التخفيض املقرتحة، الكل كاملبني الحقا.
3.1.1 مرحلة اوىل: عالمة  جودة، حتى 80 عالمة حسب التايل:    

توصيات، ميزة املرشوع  الجغرايف،  القرب  الخربة،  )50( عالمة ملعايري  3.1.1.1   مرحلة فرعية 1:حتى خمسني      
يف  كاملبني  للعرض  شامل  وتقييم  املوقع  مدير  تشغيل  العرض،كيفية  مقدم  ادارها  ملشاريع  بالنسبة 

ملحق َب يف كراس املناقصة.
3.1.1.2   مرحلة فرعية 2:  مقدمو العروض الذين يحصلون عىل اكرث من 37 عالمة، حسب املعايري املبينة يف      
بند 3.1.1.1 اعاله )فيام ييل:"اقل عالمة جودة"( يدعون ملقابلة  فيها ميكنهم جمع حتى ثالثني )30( 
عالمة اضافية. نوضح يف حال يستويف فيه ستة مقدمي عروض او اكرث، اقل عالمة جودة يدعون للقاء 

ستة مقدمي العروض ذوي العروض التي  نالت اعىل عالمة جودة حسب بند 3.1.1.1 اعاله.
3.1.2   مرحلة ثانية: العروض املالية: نسبة التخفيض التعاب االجرة املحددة يف رشوط املناقصة، حتى 20 عالمة.    

ا للشك نوضح ال يتم فحص عرض مايل ملقدم عرض ال ُيعد من مجموعة مقدمي  العروض النهائية  كاملذكور       منعاً
اعاله. نوضح ايضا  ان ادىن نسبة تخفيض ٪20 من اجرة االتعاب املحددة. وان كل عرض مايل  يشذُّ عن هذه 

النسبة يلغى فوراًا. 
مجموع اعىل عالمة للجودة ، للسعر، املقابلة واالنطباع الشخيص هو 100 عالمة.    

4. عام
4.1.  يحق لعريم عدم قبول عرض مل يرفق به جميع التفاصيل أعاله جميعها أو بعضها أو وجد ان بند عدم وجود تضارب   

مصالح غري متوفر يف الفائز.
4.2. عريم ال تلتزم قبول عرض معني أو أي عرض كان وذلك مبوجب اعتباراتها املطلقة.  

4.3. تحتفظ عريم لنفسها بحق الغاء عرض غري مقبول و/أو فيه عدم فهم ملاهية الخدمة و/أو خدعة و/او أسعار إغراق.  
4.4.  يحق لعريم أن تقرر عىل إضافة و/أو تقليل و/أو طلب قسم من الخدمات موضوع هذا التوجه. نوضح أن اعتباراتها   

املطلقة يقرر باملجاالت املفصلة أعاله.
4.5.  يحق لعريم إلغاء أو تأجيل املناقصة أو عدم اختيار عرض فائز أو الغاء املناقصة ونرش مكانها مناقصة معادة بشكل   
مشابه، وذلك مبوجب اعتباراتها املطلقة أو ألي سبب مينعها من تحقيق املناقصة لفائدة عريم. كذلك يحق لعريم 
البناء  وزارة  أو  الحكومة  سياسة  املناقصة يف  إجراءات  يتم خالل  لتغيري،  نتيجة  أو  مالية  العتبارات  املناقصة  إلغاء 

واالسكان او سلطة ارايض ارسائيل.
www.arim.co.il :عنواننا يف اإلنرتنت


