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مناقصة لتقدمي خدمات حراسة وأمن
لتلقي  طلب  عن  بهذا،  تعلن  هجليل"(،  "بيليج  يلي  )فيما  م.ض  الصحي  والصرف  للمياه  االقليمية  الشركة  هجليل  بيليج    .1

عروض لتقديم خدمات حراسة وأمن وفقا لشروط المناقصة بهذا الشأن.
يمكن الحصول على مستندات المناقصة بالبريد االلكتروني بدون مقابل بعد االشتراك في جولة المقاولين وبعد التسجيل في    .2

مكاتب االتحاد بين الساعات 15:00 – 09:00 هاتف 9008136 – 04.
يحق االشتراك بالمناقصة لكل من يستوفون شروط الحد االدنى التالية:    .3

مقدم العرض هو هيئة قضائية واحدة، اتحاد مسجل حسب القانون في اسرائيل.   .3.1
على مقدم العرض ان يرفق نسخة حديثة )كاقصى حد حتى شهر قبل الموعد االخير لتقديم العروض بالمناقصة(    .3.2
عليها طبق  تسجيل( مصادق  )شهادة  العرض  لمقدم  التابعة  االتحاد  مستندات  وايضا  الشركات،  قبل مسجل  من 

االصل من قبل محامي.
المشترك هو مشتغل مرخص. يرفق المشترك لعرضه تصريح عن كونه مشتغل مرخص، ورقمه لدى سلطات    .3.3
الضريبة. كذلك، يرفق مقدم العرض تصريح من مأمور الضريبة او من مدقق حسابات انه يدير حسابات حسب 
القانون، او انه معفي من ادارتها و/او أي تصريح اخر مطلوب حسب قانون صفقات الهيئات العمومية )تطبيق 
عن خصم ضريبة  الضريبة  مأمور  من  تصريح  وايضا   1976 للعام  الضرائب(  ودفع  الحسابات  ادارة  قانون 

بالمصدر. يتم توثيق التصاريح من قبل مدقق حسابات من طرف مقدم العرض.
تجربة وقدرة مقدم العرض- مقدم العرض هو صاحب تجربة مثبتة بتقديم خدمات حراسة وامن. على مقدم العرض    .3.4
ان يرفق الئحة المواقع التي قدم فيها خدمات حراسة وامن، مع االشارة الى هوية الداعي، الشخص المسؤول عن 

التواصل وطرق التواصل معه )رقم الهاتف(.
المتانة المالية لمقدم العرض – مقدم العرض او صاحب السيطرة عليه، صاحب قدرة اقتصادية متينة ومثبتة كافية    .3.5
لتنفيذ كافة التزاماته حسب اعتبارات الشركة، وبضمن هذا، مقدم العرض صاحب دورة مدخوالت سنوية بالمعدل 
3.000.000 ش.ج وايضا هو صاحب ثروة خاصة على االقل  تبلغ على االقل   2018 – 2021 بين السنوات 

500.000 ش.ج )نصف مليون ش.ج( كالمفصل في التقارير المالية المراقبة لسنة 2021.
مقدم العرض غير متواجد في اجراءات حراسة امالك، تجميد اجراءات، افالس او حل شركة وال توجد طلبات    .3.6

عالقة ضده من هذا النوع.
مقدم العرض صاحب رخصة مقاول خدمات حراسة من وزارة االقتصاد.   .3.7

هجليل،  بيليج  مكاتب  من  االنطالق   10:00 الساعة   12.01.2023 الموافق  الخميس  يوم  العروض  مقدمي  جولة  تجري    .4
المنطقة الصناعية ص.ح.ر، روش بينا – الجولة اجبارية.

يجب تقديم اسئلة مقدمي العروض خطيا فقط مع التطرق الى البند ذي الصلة لغاية تاريخ 18.01.2023 بالبريد االلكتروني    .5
sigalitb@plg.org.il وايضا بفاكس 9008137 – 04 حتى الساعة 15:00. يرد االتحاد على االسئلة خطيا فقط حتى 

تاريخ 24.01.2023.
ش.ج.   25.000 بقيمة   02.04.2023 تاريخ  لغاية  المفعول  سارية  بنكية  كفالة  بارفاق  العروض  تقدم   – مناقصة  كفالة    .6
)بالكلمات: خمسة وعشرون الف ش.ج.(، حيث تكون موضوعة داخل مغلف مختوم، ال يسجل عليه اسم مقدم العرض و/او 

اية تفاصيل تعريف اخرى.
تسلم المغلفات المختومة، تسليما يدويا فقط، بواسطة ادخالها لصندوق المناقصات في مكاتب بيليج هجليل حتى يوم الثالثاء    .7

الموافق 31.01.2023 لموعد أقصاه الساعة 12:00.
يتم فتح صندوق المناقصات يوم الثالثاء الموافق 31.01.2023  الساعة 12:30 بحضور مقدمي العروض الذين سيتواجدون     .8

في هذا الموعد، في مكاتب بيليج هجليل في المنطقة الصناعية ص.ح.ر روش بينا.  
بيليج هجليل ال تلتزم بقبول ادنى عرض او أي عرض اخر.   .9

المناقصة – غلب  المذكور في مستندات  المذكور في هذا االعالن وبين  بين  تناقض  اية حالة لوجود عدم تالؤم و/او  في    .10
المذكور في مستندات المناقصة.

المهندس علي ابو ريش
المدير العام )فعليا(
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