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املستمر  االرتفاع  ملواجهة  العامل  املركزية يف  البنك  حترك 
لقيمة الدوالر يف العامل

مجموعة  من  بارو،  ستيفن  المصرفي  قال 
بريطانيا،  في  المصرفية  بنك«  »ستاندرد 
إن تحرك البنوك المركزية في العالم بشكل 
لقيمة  المستمر  االرتفاع  لمواجهة  منسق 
ألول  حتمياً  أمراً  يبدو  األميركي،  الدوالر 

مرة منذ ثمانينات القرن العشرين.
إن  القول  بــارو  عن  »بلومبرغ«  ونقلت 
التحرك المنسق من جانب البنوك المركزية 
»مسألة  أصبح  ــدوالر  ال ارتفاع  لمواجهة 
بالنسبة  التدخل  قرار  كان  إذا  وقت«، حتى 
غير  أمراً  أخرى  ودول  المتحدة  للواليات 
ــارت  وأش لذلك.  ستضطر  لكنها  مريح؛ 
أعده  الــذي  التقرير  أن  إلــى  »بلومبرغ« 
بارو، رئيس قطاع تداول العمالت الرئيسية 
العشر في »ستاندرد بنك«، يعكس المخاوف 
الدوالر  قيمة  ارتفاع  تأثيرات  من  المتزايدة 
الصعود  ويثير  العالمي.  االقتصاد  على 
يسجل  ــذي  ال األميركي  لــلــدوالر  الجامح 
من  كثير  أمــام  متتابعة  قياسية  مستويات 
العمالت مخاوف من انهيار عمالت أخرى، 
ومن أزمة كبرى لم يشهد العالم لها مثياًل منذ 

األزمة اآلسيوية عام 1997.

وبفضل االرتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة 
الذي أقره البنك المركزي األميركي وتحسن 
النشاط االقتصادي، دفعت العملة األميركية 
أو  الهندية  الروبية  أو  اإلسترليني  الجنيه 
الجنيه المصري أو الوون الكوري الجنوبي 

نزواًل إلى مستويات لم تُعرف من قبل.
يقول براد بيكتل من مجموعة »جيفريز«، 
تحركات  نشهد  أننا  الــواضــح  »مــن  ــه  إن
أبعد  يذهب  أن  للدوالر  ويمكن  قصوى... 
من ذلك بكثير. لذلك قد ينتهي بنا األمر إلى 

وضع كارثي بالنسبة لبعض العمالت«.
المركزية،  البنوك  معظم  لتحرك  يكن  ولم 
األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  مثل 
حتى  كبير  دور  المالية،  السياسة  وتشديد 
اآلن، عدا عن تدخل بنك اليابان المباشر في 
الين األسبوع  لدعم  سوق الصرف األجنبية 

الماضي.
يمكن  نفسه  األمر  أن  من  كثيرون  ويخشى 
الذي  إنجلترا  بنك  تدخل  على  ينطبق  أن 
السندات  شراء  عن  األربعاء،  إعالنه  أدى 
الجنيه  صرف  سعر  تحسن  إلى  البريطانية 
اإلسترليني. وليست المملكة المتحدة الوحيدة 
بلدان  فهناك  سيئ،  وضع  من  تعاني  التي 
الروبية  فقدت  فقد  أســوأ.  وضع  في  ناشئة 
قيمتها  من  المائة  في   29 مثاًل  الباكستانية 
فباكستان  الـــدوالر،  مقابل  واحــد  عــام  في 
من  جميعها  »تعاني  وبنغالديش  وسريالنكا 

نقص السيولة على مستوى العالم«.
التي  والحبوب  النفط  أسعار  ارتفاع  وأدى 
تعد من أبرز واردات هذه الدول إلى زيادة 
وهما  التضخم،  ــادة  وزي التجاري  عجزها 
وأدى  عمالتها.  على  سلباً  يؤثران  عامالن 
ارتفاع الدوالر إلى زيادة حدة هذه الظاهرة، 
بالعملة  مسعرة  الخام  المواد  من  كثيراً  ألن 
الخضراء. ويقول وين ثين إن »هذه البلدان 
أن  يُحتمل  بنيوي  ضعف  من  تعاني  التي 
حالة  في  لالختبار«  ترضخ  من  أول  تكون 
إلى  وإضافة  أكبر.  بشكل  الــدوالر  ارتفاع 
ذلك، عانت باكستان من فيضانات تاريخية 
إلى  الحكومة  دفعت  )آب(  أغسطس  في 

مناقشة إعادة هيكلة ديونها. يقول آدم باتون 
»النظام  إن  اليف«،  »فوريكس  شركة  من 
الوقت  في  هائلة  لضغوط  يتعرض  المالي 
الحالي وليست سوى مسألة وقت قبل حدوث 

أزمة كبيرة في أماكن أخرى من العالم«.
في تايوان أو تايالند أو كوريا الجنوبية على 
بشكل  أيضاً  تعتمد  كلها  المثال، وهي  سبيل 
سياسة  تسببت  الطاقة،  استيراد  على  كبير 
صفر كوفيد التي تتبعها الصين في انخفاض 
صادراتها إلى البلد العمالق، كما أن التباطؤ 
التجارية  العالمي يهدد مبادالتها  االقتصادي 
بشكل عام. أما بالنسبة للصين واليابان، وإن 
وضع  في  يجعلهما  اقتصاديهما  حجم  كان 
في  البلدان  أسهم  فقد  جاراتهما،  من  أفضل 
بسوق  االضطرابات  في  األخيرة  األسابيع 
الين  انخفض  ثم  ومن  األجنبية.  الصرف 
أدنى  إلى  مؤخراً  الصيني  واليوان  الياباني 
على  عاماً  و14   24 منذ  لهما  مستوى 
التوالي. ويعيد الخوف من زعزعة االستقرار 
التي  اآلسيوية   1997 عام  أزمة  ذكريات 
التايالندي.  البات  قيمة  انخفاض  بها  تسبب 
وقد تبعتها حينها ماليزيا والفلبين وإندونيسيا، 
وهو ما أصاب المستثمرين األجانب بالذعر 
وأدى إلى عمليات سحب جماعية، إلى الحد 
بالركود  القارة  في  دول  عدة  أغرق  الذي 
الجنوبية  كوريا  وجعل 
عن  التخلف  شفا  على 
السداد والعجز المالي.

يقول إريك نيلسن من شركة »ويلز فارغو«، 
إن االختالف الملحوظ مع عام 1997 هو 
بعمالت  ثابت  ارتباط  اليوم  يوجد  »ال  أنه 
أجنبية محددة، على األقل بين البلدان الناشئة 
الكبيرة«. في ذلك الوقت، كان انهيار البات 
الدوالر،  مع  الثابت  بتعادله  جزئياً  مرتبطاً 
ما أرغم البلد على دعم عملته على حساب 
األجنبية،  العمالت  من  احتياطياته  استنفاد 
وهو ما يعني الحكم باإلعدام على أي عملة.
ومن بين البلدان القليلة التي ما زالت تربط 
أنه  الخميس،  لبنان  أعلن  بالدوالر،  عملتها 
سيخفض قريباً قيمة الليرة اللبنانية إلى 15 
ألف ليرة للدوالر الواحد، مقابل 1507 ليرة 
الواليات  أن  ويبدو  الرسمي.  بالسعر  حالياً 
جموح  خفض  على  قادرة  وحدها  المتحدة 
في  التضخم  ارتفاع  »مع  ولكن  عملتها، 
الواليات المتحدة، ينظر االحتياطي الفيدرالي 
إلى الدوالر القوي على أنه نعمة«. وأضاف 
أن ذلك »يساعد في عزل االقتصاد األميركي 
عن الضغوط التضخمية اإلضافية«، إذ إن 

البلد يدفع أقل مقابل المنتجات المستوردة.
جانيت  األميركية  الخزانة  وزيــرة  وقالت 
البنك  يقوده  الذي  النقدي  التشديد  إن  يلين 
يسبب »اضطراباً«  االمريكي ال  المركزي 
في األسواق المالية. ولكن يقول ادم باتون إن 
»السؤال هو إلى أي مدى يجب أن تتدهور 
األمور قبل أن يتحرك االحتياطي الفيدرالي 

األميركي؟«.
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מועצה מקומית אבו גוש
מכרז מס' 15/2022 - הסדרת מקומות חנייה 
ברחוב השלום - מול בי"ס תיכון - אבו גוש

מ.מ. אבו גוש )להלן: "המועצה"( מזמינה בזה להגיש לה הצעות לביצוע 
עבודות הסדרת מקומות חנייה ברחוב השלום מול בי"ס תיכון - אבו גוש. 
אופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי התשלום, וכן יתר תנאי ההתקשרות 
בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן 
לרכוש במחלקת הגביה של המועצה המקומית אבו גוש החל מיום רביעי 
9:00-13:00 ובכול ימי העבודה במועצה, ימים  12/10/2022 בין שעות 
שלישי, רביעי וחמישי בין השעות 9:00-13:00 וזאת תמורת סך של 2,000 

₪ לכל מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בנוכחות נציגי המועצה ללא תשלום, קודם 
לרכישתם, במשרדי המועצה בימים ראשון עד חמישי ובשעות העבודה 

המקובלות.
בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם 
בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
הצעה שהיא. אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את 

השירותים ו/או העבודות נשוא המכרז.
על המציע להיות קבלן רשום בהתאם ל- חוק רישום קבלנים לעבודות 
הנדסה בנאית תשכ"ט 1969 לענף ראשי במקצוע כבישים תשתיות ופיתוח 

)סימול 200( בסיווג כספי ג 1.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת 
המועצה, צמודה למדד המחירים לצרכן., בסך 40,000 ₪ למימוש מידי אשר 

תהיה בתוקף עד לתאריך 31.12.2022 כולל.
על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל 
שאר מסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים 
המפורטים במסמכי המכרז, במסירה ידנית )לא בדואר( בשני עותקים, כל 
12:00 לתיבת  20.10.2022 בשעה  זאת לא יאוחר ועד ליום חמישי תאריך 

המכרזים במועצה. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
ועדת מכרזים של מ.מ. אבו גוש מתכנסת לפתיחת ההצעות - ייקבע בהמשך.

המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט 
באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז וטיב 

השירותים הדרושים.
12.10.2022 בשעה  כנס מציעים/סיור קבלנים יתקיים ביום רביעי תאריך 
גוש.  התכנסות תהא באולם הישיבות במועצה המקומית אבו   13:00

ההשתתפות בכנס אינה חובה.
שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד עד יום ראשון תאריך 
למייל  או   076-5101908 שמספרו:  לפקס   12:00 בשעה   16.10.2022

maen@bisaneng.com
בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור 

במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.
סלים גבר - ראש מועצה מקומית אבו גוש

المجلس المحلي ابو غوش
مناقصة رقم 15/2022 - تنظيم مواقع ركن سيارات

في شارع السالم - مقابل المدرسة االعدادية - ابو غوش
المجلس المحلي.يدعوكم )المشار إليه فيما يلي بـ »المجلس«( لتقديم مقترحات لتنفيذ ترتيب 
المواقف في شارع هشالوم أمام ثانوية أبو غوش. طريقة أداء األعمال والمكافأة وشروط 
المناقصة  وثائق  في  مفصال  بالعطاء  والفائز  المجلس  بين  األخرى  العقد  وشروط  الدفع 
األربعاء  ابتداء من  أبو غوش  في مجلس محلي  الجباية  دائرة  الشراء من  المقدمة ويمكن 
 ، المجلس  في  العمل  أيام  جميع  وفي   13:00  -  9:00 الساعة  بين   12/10/2022
األيام الثالثاء واألربعاء والخميس بين الساعة 9:00 و 13:00 وهذا بإجمالي 2،000

شيكل لكل مغلف ، والذي لن يتم إعادته إلى المشتري.
يمكنك مراجعة وثائق المناقصة بحضور ممثلي المجلس مجاًنا لشرائها في مكاتب المجلس 

من األحد إلى الخميس وخالل أوقات الدوام الرسمي. 
سيتم اختيار الفائز وفًقا للمعايير المحددة في وثائق المناقصة ، ومع ذلك ، على أي حال ، 

ال يتعهد المجلس بقبول العرض األرخص أو أي عرض آخر.
الخدمات و / أو  المجلس لطلب  التزام من جانب  العطاء ال يشكل  هذا هو العرض. نشر 
األعمال هي موضوع العطاء. يجب أن يكون العارض مقاواًل مسجاًل وفًقا لقانون تسجيل 
المقاولين لألعمال الهندسة المدنية 1969 للفرع الرئيسي في مجال الطرق والبنية التحتية 

والتنمية )الرمز 200( في التصنيف المالي ج1.
يجب على العارض إرفاق عرضه بضمان مصرفي مستقل وغير مشروط لألمر المجلس، 
الفور  على  تحقيقه  يتم  شيكل  ألف   40،000 بمبلغ   ، المستهلك.  أسعار  بمؤشر  المرتبط 

سيكون ساري المفعول حتى 31.12.2022ً شامل.
يجب على العارض أن يمأل نموذج العرض بخط واضح ومقروء ويوقع عليه باقي وثائق 
المناقصة وتقديم عطاءه مشفوعًا بكافة المستندات والموافقات المحددة في وثائق المناقصة 
الخميس  أقصاه  موعد  في  هذا  منهما  كل   ، نسختين  من  بالبريد(  )وليس  باليد  بالتسليم   ،
العرض  قبول  يتم  لن  المجلس.  في  12:00المناقصات  الساعة   20.10.2022 بتاريخ 

المقدم في تاريخ الحق.
العارض  سيقرأ  الحقا.  تحدد   - العطاءات  لفتح  يجتمع  أبو غوش  م.  المناقصات ب  لجنة 

جميع وثائق المناقصة ، ويتحقق من كل ما يحتاج إلى فحص واتخاذ اإلجراءات الالزمة
الخدمات الالزمة.  المناقصة وطبيعتها  للتحقق من شروط  بوسائل أخرى يراها ضرورية 
 ، 13:00 ظهرًا  الساعة   12.10.2022 األربعاء  يوم  المقاولين  جولة   / مؤتمر  سيعقد 
وسيكون التجمع في قاعة اجتماعات مجلس أبو غوش المحلي. المشاركة في المؤتمر ليست إلزامية.
سيتم تقديم األسئلة واإليضاحات المتعلقة بالمناقصة كتابة فقط يوم األحد 16.10.2022 

الساعة 12:00 على رقم الفاكس: 5101908-076 أو إلى البريد اإللكتروني
 maen@bisaneng.com بأي حال من األحوال انحراف أو تضارب بين ما ورد 
في هذا المنشور وما يقال في وثائق المناقصة ، تسود الشروط والقواعد الواردة في وثائق 

المناقصة.
سليم جبر - رئيس المجلس المحلي ابو غوش
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המועצה הדתית ירושלים
מכרז פומבי מס' 99/2022 אספקה, התקנה, מתן שירותי 
אחריות ותחזוקה של מערכות גביה לשירותים ואחזקת 

שערים אוטומטיים למקוואות שבאחריות המועצה הדתית

בס"ד

מסמך הבהרה מס' 3
בהתאם לסעיף 13.3 למסמכי המכרז, הרינו להודיע בזאת כי:   .1

מועד הגשת ההצעות הוארך ליום 27 באוקטובר 2022 בשעה 14:00   .2
על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום בחותמת    .3

וחתימה כדין של המציע.
בברכה, המועצה הדתית ירושלים

مجلس القدس الديني
وتقديم  وتركيب،  لتوفير،   99/2022 رقم  علنية  مناقصة 
وصيانة  وخدمات  الجباية  انظمة  وصيانة  الضمان  خدمات 

البوابات االلية للمكفاه تحت مسؤولية المجلس الديني
مستند توضيح رقم 3

وفقا للقسم 13.1 من وثائق المناقصة، نعلن بموجب ذلك:. 	
تمديد الموعد النهائي الى تاريخ 27 اكتوبر 2022 الساعة 14:00. 	
وتوقيع . 	 ختم  مع  مع عروضهم  المستند  هذا  ارفاق  العروض  مقدمي  على  يجب 

مقدم العرض.
مع التحيات، المجلس الديني في القدس

يبوليم اشدود م.ض

دعوة لتقديم عروض - إشعار بتحديث شروط الحد االدنى و إشعار بتأجيل الموعد النهائي 
لتقديم االسئلة التوضيحية

بعد االعالن عن المناقصة المذكورة بتاريخ 22.9.22، تعلن شركة يبوليم اشدود م.ض عن تحديث شروط 
الحد االدنى على النحو التالي: في القسم 3.1 هـ. في وثائق المناقصة - ملغية.

سيتم اضافة االقسام الفرعية التالية الى وثائق شروط المناقصة:
القسم 3.1 ج. اضافة القسم الفرعي التالي: 3.1 ج.4 العارض لديه تصنيف 200 ج- 2 وايضا 260 ب- 2 

وفقا لقانون تسجيل المقاولين العمال هندسة البناء- 1969.
القسم 3.1 د. اضافة القسم الفرعي التالي: 3.1 د.2 العارض لديه تصنيف 260 ب- 2 وفقا لقانون تسجيل 

المقاولين العمال هندسة البناء- 1969.
يتم تاجيل الموعد النهائي لتقديم االسئلة التوضيحية حتى تاريخ 25.10.22 حتى الساعة 13:00.

تبقى بقية شروط العطاء دون تغيير. وثائق المناقصة بما في ذلك اشعارات التوضيح، منشورة على موقع 
.www.yuvallim.co.il الشركة على

ميلي بن باروخ، الرئيس التنفيذي
يبوليم اشدود م.ض

مناقصة علنية 9/2022 - لتنفيذ اعمال وضع خطوط 
صرف صحي و/او تغييرها في مدينة اشدود

قسم المشتريات، المناقصات والتعاقدات 
مناقصة علنية 22\05

Fierwalla شراء، توريد، موائمة، صيانة منظومات
الكلية االكاديمية عيمك يزعيل على اسم ماكس شتيرن م.ض )ح  ل”ص( )في ما يلي : “الموصي” و/او “الكلية”( تعلن عن االعالن عن مناقصة رقم 05/22 اقتناء 
وتوريد وتنفيذ وصيانة أنظمة Fierwalla في الكلية األكاديمية عيمك يزرعيل )من اآلن فصاعدا: »العطاء«(. وكل ذلك حسب شروط هذه الوثيقة ووثائق المناقصة 

األخرى ، على جميع المالحق المرفقة أدناه: »وثائق المناقصة«.
 استيفاء جميع المتطلبات األساسية و / أو شروط الحد األدنى ، كما هو مفصل في وثائق المناقصة.

 يجب على أي مورد يفكر في المشاركة في المزاد التسجيل مسبًقا في أمانة قسم المناقصات ، عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان: dafnaa@wc.ac.il بما 
في ذلك تقديم تفاصيل عنه واسمه واسم من ينوب عنهم لغرض المناقصة وطرق االتصال به(. سيتم منع العارض الذي ال يسجل كما هو مذكور أعاله من رفع أي مطالبة 
تتعلق بعدم تلقي التحديثات التي سيتم توفيرها أثناء عملية المناقصة ، طالما تم توفيرها و / أو تلقي إجابات لتوضيح األسئلة المتعلقة بالعطاء ، إلى إلى أي مدى يتم توفير 

هذه اإلجابات. لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع سكرتارية إدارة المناقصات عبر الهاتف:
 .Fierwalla 8423589-04 أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان المشار إليه أعاله. يهدف االجتماع إلى اختيار مورد لتوريد وتنفيذ وصيانة أنظمة
الشروط األخرى للمناقصة مفصلة في وثائق المناقصة المنشورة على موقع الكلية في www.wc.ac.il. يمكنك مراجعة وثائق المناقصة وتنزيلها على موقع الكلية 

https://www.ywc.ac.il أو بداًل من ذلك ، االتصال بقسم المناقصات مراجعة و / أو استالم وثائق المناقصة عبر الهاتف
6423589-04 إجابات على األسئلة التوضيحية المتعلقة بالمناقصة ، بقدر ما يتم توفير هذه اإلجابات. لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال بأمانة إدارة المناقصات 

عبر الهاتف: 04-6423589.
اسئلة االستفسار للمناقصة تقدم حتى تاريخ 16.10.22 باضافة اسم ورقم المناقصة. اسئلة االستفسار تقدن بحسب الصيغة المذكورة في وثائق المناقصة.

وثائق المناقصة المذكورة تودع بواسطة مقدم العرض بالتسليم اليدوي في صندوق مناقصات الكلية، في مكاتب المشتريات، المبنى االداري 2أ غرفة رقم 2003،
في مغلف واحد، بدون عالمات فارقة، ويشمل مغلفين منفصلين، دون عالمات فارقة ايضا، على مغلف واحد يكتب مناقصة علنية 05/22 اقتناء وتوريد وتنفيذ 
وصيانة أنظمة Fierwalla ”. بدون عالمات فارقة. في هذا المغلف توضع كافة وثائق المناقصة موقعة على كل صفحة من  قبل مقدم اللعرض، و/او بواسطة 
مخول التوقيع بارفاق ختم حيث ان مقدم العرض هو هيئة، ارفاق كافة االقرارات التي تثبت استيفاء كافة الشروط المسبقة، ما عدى الملحق 11 الذي هو عرض 
السعر كما هو مذكور في وثائق المناقصة. على المغلف الثاني يكتب “مناقصة علنية 04/22 تقديم خدمات قوى عاملة لتقديم االختبارات - عرض سعر” بدون 

عالمات فارقة ويضاف اليها الملحق 11 الذي هو عرض السعر.
المغلف يقدم حتى تاريخ 7.11.2022 الساعة 12:00 )في ما يلي:” الموعد االخير لتقديم العروض”( العرض المقدم بعد هذا التاريخ سيتم استبعاده. من قبل 

لجنة المناقصات. ويمنع ارسال العروض بريديا.
الكلية االكاديمية عيمك يزراعيل على اسم ماكس شتيرن )ح ل”ص(

איאם אל ערב / 8335441 / 

PD22001543 'מכרז מס
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן - "החברה"( מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות עבודות לבניית גדר 

ביטחונית חדשה+פירוק מבנים במסוף האשל. )להלן - "העבודה"(.
תקופת הביצוע הינה 130 ימי לוח.

תנאי הסף להשתתפות במכרז:
המציע רשום במרשם הקבלנים בסיווג מקצועי 100 וסיווג כספי מותאם להצעתו.  .1

למציע ניסיון מוכח בביצוע 2 פרויקטים לפחות של עבודות עפר ובטון בהיקף כספי של מיליון ₪ לפחות לכל   .2
עבודה, במהלך ה- 6 שנים האחרונות.

למציע, או מי מטעמו שיבצע את העבודה, ניסיון מוכח בביצוע 2 פרוייקטים דומים לפחות של עבודות בהן   .3
בוצעו גדרות מפרופילים מרותכים דוגמת הגדר נשוא מכרז זה באורך של 300 מטרים לפחות בכל אחד 

מהם, ולא פחות מ 1,000 מטרים במצטבר, במהלך ה - 6 שנים האחרונות.
למציע, או מי מטעמו שיבצע את העבודה, ניסיון מוכח של פרוייקט אחד לפחות של פרוק מבנים בהיקף של   .4

70 אש"ח לפחות, במהלך ה- 6 שנים האחרונות.
המציע ישתתף בסיור קבלנים שיתקיים ביום 24.10.2022,כאמור במסמכי המכרז.  .5

למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות   .6
מס(, התשל"ו - 1976.

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט הטכני, כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת הצעות - 9.11.2022 ההצעות יוגשו באחת מהדרכים הבאות: או )1( הגשה פיזית לתיבת 

המכרזים במשרדי החברה; או )2( הגשה דיגיטלית לחשבון דוא"ל מיועד, כמפורט במסמכי המכרז.
כניסת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות המוסמכות, כמפורט 

במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.pei.co.il - מכרזים - מכרזים 

לעבודות קבלניות ונותני שרותים.
יש להרשם באתר החברה להשתתפות במכרז.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות 
לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה www.pei.co.il ובעיתונות בשפה הערבית, ברם הנוסח המחייב הינו 
הנוסח העברי.

PD22001543 مناقصة رقم
شركة تشتيوت نفط فجاز م.ض )في مايلي : “الشركة”( تدعوا بذلك لتلقي عروض لتنفيذ اعمال خاصة بخصوص تشييد 

سياج امني جديد+هدم مباني في محطة هاشل. )فيما يلي:”االعمال”(
مدة التنفيذ ستكون 130 يوم تقويمي.

شروط الحد االدنى للمشاركة في المناقصة:
مقدم العرض مسجل في سجل المقاولين بتصنيف مهني 100 وتصنيف مالي مناسب لعرضه.. 	
العارض لديه خبرة في تنفيذ ما ال يقل عن 2 من مشاريع اعمال الحفر والمشاريع الخرسانية بعائد مالي ال يقل عن مليون شيكل. . 	

لكل مشروع، خالل السنوات ال6 الماضية.
العارض او من ينوب عنه لديه خبرة في تنفيذ ما ال يقل عن مشروعين متشابهين من االعمال التي تم فيها تشييد سياج من قطاعات . 	

متر خالل  يقل مجموعها عن 1،000  منها، وال  كل  في  متر   300 يقل عن  بطول ال  المناقصة،  السياج موضوع  مثل  عامة، 
السنوات ال6 االخيرة.

مقدم العرض او من ينوب عنه لديه خبرة في مشروع واحد على االقل في تفكيك المباني التي ال يقل نطاقها عن 70 قدم على . 	
االقل، خالل ال6 سنوات الماضية.

 سيشارك العارض في جولة المقاولين التي ستكون بتاريخ 24.10.2022، كما هو مفصل في وثائق المناقصة.. 	
مقدم العرض لديه كافة التصاريح واألذونات بحسب قانون تشغيل الهيئآت العامة )ولديه كافة االقرارات الضريبية . 	

ومسك الدفاتر وبراءة الذمة الضريبية ( لسنة 1976.
مقدم العرض عليه ارفاق كافة الوثائق المطلوبة الثبات امتثاله لشروط الحد االدنى والمواصفات الفنية كما 

هو مذكور اعاله.
الموعد األخير لتقديم العروض 9.11.2022 . سيتم تقديم العروض بإحى الطرق التالية: )1( التقديم اليدوي في صندوق المناقصات 

الموجود في مكاتب الشركة او )2( تُقدم وثائق المناقصة عبر موقع االنترنت التابع  الشركة  كما هو مفصل في وثائق المناقصة .
دخول عمال مقدم العرض لمنشأت الشركة مرهونة بموافقة ضابط األمن التابع للشركة والسلطات المخولة، كما هو مفصل في وثائق 

المناقصة
بأعمال  الخاصة  المناقصات   - -مناقصات    www.pei.co.il االنترنت  الشركة على  المناقصة من موقع  وثائق  تنزيل  يمكن 

المقاوالت ومقدمي الخدمات.
يجب التسجيل على موقع الشركة على االنترنت للمشاركة في العرض.

تراها  التي  العروض  التفاوض مع مقدمي  لنفسها بحق  الشركة  تحتفظ  اية عرض كان،  أو  العرض األرخص  بقبول  الشركة  تتعهد  ال 
الشركة مناسبة. تم نشر هذا االعالن في موقع االنترنت www.pei.co.il وفي الصحف العربية لكن الصيغة الملزمة هي 

الصيغة العبرية.


