
 شركة مي لود م.ض
مناقصة علنية 04/2019

لتوفير خدمات مركز تلفوني لإلستفسارات، اإلستجابة
واألعطال وللدفع لمي لود م.ض 

عام
مي لود شركة مياه وصرف صحي م.ض )في مايلي “الشركة”( شركة مياه وصرف صحي تابعة لمدينة اللد، توجه بذلك لتلقي عروض 
لتقديم خدما: مركز تلفوني لإلستفسارات والمكالمات بما يتعلق باألعطال بواسطة رد بشري، مع الخيار بالرد بواسطة البريد اإللكتروني 
الفاكس أو البريد، ويشمل ذلك ارسال النماذج والوثائق، تلقي رسائل األعطال للمياه و/او الصرف الصحي وتوجييهها للجهات ذات الصلة 
في شركة الميها كخيار وللقيام بخدمات اإلستفسار بواسطة خط موجه )شات Onlin ( مع مندوب خدمة، لإلستجابة للمتطلبات المختلفة 
بما يتعلق بالدفع بواسطة الرد البشري )إستنادا الى الية منظومة الدفع المعمول بها التابعة للشركة وخدمات دفع بواسطة IVR )ويشمل 

االستجابة الصوتية بواسطة موقع انترنت(.
مدة التعاقد هي لمدة سنتين . ويحق للشركة تمديد مدة التعاقد حتى ثالث سنوات  أخرى وذلك لسنة كل مرة بحسب تعليمات وثائق المناقصة.

الشروط والكميات مفصلة في وثائق المناقصة.
الشروط المسبقة لإلشتراك في المناقصة

يسمح باإلشتراك لمن يلتزم بالموعد األخير لتقديم العروض ويستوفي كافة الشروط بشكل تراكمي كما هو مفصل مايلي:
1.   الوضعية القانونية:

           أ.   مقدم العرض عندما يكون فرد - مقدم العرض مواطن إسرائيلي.
          ب.   مقدم العرض شراكة - الشراكة يجب ان تكون مسجلة حسب األصول في مكتب الشراكات

          ج.   مقدم العرض هو شركة -  يجب ان تكون الشركة مسجلة حسب األصول لدى مسجل الشركات
2.   خبرة مقدم العرض 

      أ.   خالل كل أو جزء من السنوات 2019-2018 )في مايلي : “المدة”( وفر مقدم العرض بنفسه خدمات طباعة رقمية لفواتير مياه و/
          او لفواتير صرف صحي لصالح ثالثة شركات مياه وصرف صحي و/او سلطات محلية و/او جهات حكومية، بقيمة تراكمية تصل 

           على األقل 10,000 مكالمة في السنوات 2017-2018 وذلك لصالح الجهات التي قامت الشركة بخدمتها 
    ب.   خالل كل أو جزء من السنوات 2019-2018 )في مايلي : “المدة”( وفر مقدم العرض بنفسه خدمات طباعة  رقمية لفواتير مياه 
          و/او لفواتير صرف صحي لصالح ثالثة شركات مياه وصرف صحي و/او سلطات محلية و/او جهات حكومية، بقيمة تراكمية تصل 

           على األقل 4,000  مكالمة  في السنوات 2017-2018 فاتورة وذلك لصالح الجهات التي قامت الشركة بخدمتها.
     ج.   للمقاول الثانوي الذي يعمل مع مقدم العرض تصريح صادر عن وزارة االتصاالت يسمح بتقديم البريد الكمي.

3.   مقدم العرض عليه ارفاق كفالة بنكية ذاتية غير مشروطة ألمر الشركة بقيمة 10,000 شيكل بما يتناسب مع وثائق المناقصة
      وبالصيغة المنصوص عليها في الوثائق.

العرض يتم تقديمه من جهة اعتبارية واحدة فقط وكذلك كل الوثائق المطلوبة يشمل ذلك الكفالة البنكية وتكون كلها على اسم مقدم العرض وهذا 
يشمل كافة وثائق المناقصة.

تسليم وثائق المناقصة
يمكن معاينة وثائق المناقصة والحصول عليها، في مكاتب الشركة من األحد حتى الخميس بين الساعات 09:00-15:00 وذلك ابتداء من يوم الخميس 

الموافق 12/09/2019 وحتى الموعد األخير لتقديم العروض للمناقصة، بالتنسيق المسبق مع السيدة دورين زيلبرج هاتف رقم 08-9543000 
الكفالة

مقدم العرض عليه ارفاق كفالة بنكية ذاتية غير مشروطة ألمر الشركة بقيمة 20,000 شيكل بما يتناسب مع وثائق المناقصة وبالصيغة المنصوص 
عليها في الوثائق.

األسئلة واإلستفسارات
مقدم العرض المهتم بتوجيه أسئلة عليه أن يرسلها مكتوبة بواسطة ملف وورد Word MS فقط الى السيدة دورين زولبيرج بواسطة البريد االكتروني 
على عنوان dorin@mei-lod.co.il وتأكيد تلقي ابالغ بقبول الرسالة  على رقم هاتف 9543000-08 وتلقي بالغ بواسطة االيميل مرة أخرى 
ونسخة عن البريد االكتروني سيتم ارسالها مع الرسائل، وسيتم نشر الرسائل على الموقع االكتروني orenelne@gmail.com األسئلة التي 

سيتم ارسالها بصيغة PDF لن يتم الرد عليها.
يجب ان تتم صياغة األسلئلة بشكل واضح، موضوعي ويشمل السؤال رقم الصفة، رقم البند، ومحتوى البند الذي يكون السؤوال بخصوصه إلجل ازالة 
كل شك أنه تقع على مقدم العرض مسؤولية التأكد من وصول سؤال اإلستفسار وآخر موعد لتقديم اإلستفسارات هو بتاريخ 26/09/2019  الساعة 

16:00 في وثيقة األسئلة يجب كتابة البريد االكتروني بشكل واضح منعا لإللتباس.
تقديم العرض 

العرض وعرض السعر وكل وثلئق المناقصة كما هو مفصل في شروط المناقصة يجب ان يسلم ذلك يدويا في نسختين  وتوضع في صندوق المناقصات 
في مكاتب الشركة في شارع ابا هيلي سيلفر 18، بيت هترمنال، المدخل ب الطابق 3 في مدينة اللد، كل ذلك يوضع في مغلف يكتب عليها اسم الناقصة 

04/2019 التسجيل للمنازقصة  دون المات فارقة وذلك حتى تاريخ 29/10/2019 الساعة 12:00 تقرير تلقي الرسالة سيكون على االيميل
ال تتعهد الشركة بقبول العرض األرخص أو أية عرض كان

في حال كان هناك تناقض بين وثائق المناقصة واإلعالن فإن المرجعية تكون لوثائق .
مع فائق اإلحترام
 فزيت جوربرج - المديرة العام لمي لود م.ض


