
 دعوة لتقديم  عروض لتنفيذ األعمال التالية:

مد خطوط مجار ومياه، تصليح خراب ووصل   – 21/102مناقصة رقم 

 يانة شبكات المياه والمجاري. صمجار بشبكة المجاري العامة و

 شروط حد أدنى: 

تسجل مقدم العرض في مكاتب ميتاف كمشارك في المناقصة واستلم   .1

 من ميتاف مستندات المناقصة.

أن يكون مقدم العرض مشغال مرخصا مع تقديم مصادقات  يجب  .2

 لذلك. 

يدير مقدم العرض حسابات وفق قانون هيئات عامة وبحوزته  .3

 مصادقة سارية على ذلك وفق المذكور في القانون المذكور. 

أرفق مقدم العرض عرضه بكفالة بنكية حسب القانون كالمطلوب في  .4

 مستندات المناقصة. 

ل المقاولين وذو تصنيف مقاولي مالئم مقدم العرض مسجل في سج  .5

. يجب أن  1-ج 200باالضافة    4 -ب 260لتنفيذ العمل من نوع  

يرفق مقدم العرض مصادقة على كونه مقاوال مسجال كالمذكور  

 أعاله سارية لموعد تقديم المناقصة.

شهرا متتالية( على  48سنوات متتالية )  4تعاقد مقدم العرض  لمدة  .6

 31.12.2020 – 1.1.2010خالل السنواغت   األقل كمقاول رئيسي

مع شركتي مياه ومجار )أو سلطة محلية، في مواعيد قبل اقامة  

الشركة في ذات السلطة(. على األقل، حيث كل واحدة منهما تخدم  

مواطن في البلدة الواحدة. باتفاقية اطار سنوية   120,000على األقل 

لمحلية قبل اقامة متواصلة من مقدم العرض والشركة )أو السلطة ا

السنوات في الشركتين معا   4الشركة( لتنفيذ أعمال بقيمة جميع 

 ش.ج )يشمل ض.ق.م( كالتالي: 20,000,000

 أعمال مد خطوط )مياه أو مجار(. 6.1.1

 أعمال تصليح خراب لخطوط )مياه أو مجار(. 6.1.2

المقصود اتفاقية بصالحية مناقصة   -اتفاقية اطار لها البند 6.1.3

 م العرض كمزود منها. علنية، ثم اختيار مقد

تنفيذ مشاريع لصالح الشركة ليست وفق اتفاقية اطار سنوية   6.1.4

متواصلة ال عالقة لها بشرط حد أدنى هذا. الثبات االبقاء  



قد  ملحق أ بشرط حد أدنى هذا يرفق مقدم العرض بعرضه 

وقعه أمام محام. مصادقة طالبة العمل وكذلك مصادقة مدقق  

السنوات. يجب    4نوية لجميع حسابات حول قيمة الدورة الس

أن يذكر مدقق الحسابات أن الدورة المذكورة تتعلق باعمال  

لصالح شركات مياه ومجار ) أو سلطة محلية في مواعيد قبل  

 اقامة الشركة في ذات السلطة(.

يذكر مقدم العرض في تصريح موقع أمام محام، فيما اذا كان   .7

قفضية تحت تحقيق جنائي )ولم يغلق الملف بخصوصه( متورطا في 

و/أو اذا قدم كتاب اتهام ضده في هذه الحادثة و/أو هنالك ادانة  

لجهات ذات ضلع في الحدث، في مجال النزاهة و/أو مجال مالي 

ال    –بعالقة مع مجال كان تحت مسؤولية مقدم العرض. في حال نعم 

. يذكر أن هذا المنع ال  يحق لمقدم العرض المشاركة في المناقصة

 يسري على من أغلق ملف التحقيق ضده. 

سارية باسم مقدم   ISO9001على مقدم العرض ارفاق شهادة  .8

 العرض حول وجود نظام إدارة جودة في مجال موضوع المناقصة.

 ملحق بمصادقة محام، أو مدقق حسابات ومستندات المفصلة في  .9

اب األسهم ونسبة حول تسجيل الشركة حسب القانون، هوية أصح 

أسهمهم في الشركة، أسماء أصحاب حق التوقيع وصالحياتهم  

 بالزامن الشركة بتوقيعهم. 

مصادقة محام، أو مدقق حسابات حسبها وقع المشارك على   .10

مستندات العرض هو معتمد من مقدم العرض لتوقيع مستندات  

 . ملحق ج العرض موضوع هذه المناقصة مثل النص المبين في 

العرض مصادقة مدقق حسابات للمشارك حول مدة   يرفق مقدم .11

تشغيل المهندسين والمساحين الذين يطلب تلقي نقاط عنهم حسب  

 . كملحق دمثل النص المبين ك - 21.4الجدول المفصل في بند 

 معلومات عامة: 

يمكن االطالع واستالم مستندات المناقصة وشروطها مجانا بالبريد  

 667لعادية بتنسيق هاتفي مسبق األلكتروني، خالل ساعات العمل ا

ينر( الستالم  ا)ياعل شاوس افرات/ ميتال ب 9395553-03/

مستندات المناقصة يعبيء الطالب نموذج تفاصيل التعاقد الستعمال  

 رئيس شعبة المناقصات، من بين ذلك الرسال توضيحات اذا وجدت.



 شهرا.   12امكانيات كل واحدة من  4شهرا +  12مدة التعاقد: 

الى صندوق المناقصات  –ارسال العروض الى مكاتب الشركة  يجب

  .داخل مغلف مغلق 13:00الساعة  21.7.21حتى يوم 

 ميتاف ال تلتزم بقبول أرخص عرض.  

ميتاف ال تقبل عرضا ال يكون في صندوق المناقصات في الموعد 

 المذكور.

 المدير العام   -المحامي يارون مزراحي

 

 


