مناقصة رقم  - 105/19تنفيذ أعمال تطوير لوحات كهرباء
في محطة الضخ جهه
لقاء المقاوليي سيعقد في يوم الخميس  15.12.2019الساعة  11:00اللقاء سيكون في شارع جبوتنسكي زاويةشارع هيتسياه
5605788-054
 1بيتح  -تيكفاه رقم الهاتف لالستفسار بخصوص لقاء المقاوليي:
ر
ر
 ليونيدتشافيك رباالشياك لمقدمي العروض الذين يستوفون كل الشوط المسبقة التالية  .1تقدي
الشوط المسبقة :يسمح
مكفالة مناقصة  -كما هو مفصل في وثائق المناقصة.
ر
،حت موعد التقديم
لالشياك في مناقصة المقاولي ر ي
 .2تصنيف مقاوالتي  -مسجل
في سجل المقاوليي بحسب قانون تسجيل المقاوليي لالعمال الهندسية 1969-،كود  160ألعمال الكهرباء أ-
.1علىالمقاول ارفاق ر
المذكورحت موعد التقديم.
ري
الت تثبت تسجيله في سجل المقاوليي بالتصنيف
الياخيص ر ي
 .3عىل مقدم العرض ارفاق وثائق تثبت انه تم استخدامه في  3اعمال كمقاول رئيسي في الخمس سنوات األخيةفي مجال ت
ركيب لوحات الكهرباء بحجم ال يقل عن  630أمبيي مزدوجة في نظم االنذار المراقبة وبتبديل االلواحوتغيياها.
أ .حجم العمل الذي تم تنفيذه ال يقل عن  %80من حجم العمل المطلوب في هذه المناقصة .وب هذا الخصوص نوضحبأن
مقدم العرض الذي يقدم اتفاق اطار
مستقل بذاته سيحتسب كمل منفصل قائم بذاته.
ب.
“مركب العمل المشابه” بخصوص هذا ر
الشط معناه :تركيب وتوفي لوحات الكهرباء بحجم ال يقل عن  630أمبيمزدوجة ف
ي نظم االنذار المراقبة وبتبديل االلواح وتغيياها.
 .4نوضح بذلك أن كل منشآت ميتاف هي منشآت أمنية وبكل ما ينطبق عىل ذلك من قوانيي ونظم وبناء عليه يتعهدالمقاو
ل المنفذ او مقدم العرض ان يكون كافة عماله حامليي لهوية زرقاء  -جميعهم  -اي انهم مواطنيي ارسائيلييي(هوية زرقاء)
 .5طاقم العمال التابع للمقاول يشمل  3عمال عىل األقل وواحد منهم مدير عمل مؤهل ومكلف أمان .وألجل ذلك يجب ار
فاق أسمائهم في العرض مع الشهادات ذات الصلة
ر
االشياك في جولة المقاوليي  -الزامي .العرض الذي لن يشمل كافة التفاصيل اعاله  -سيتم استبعاده .معلوماتعامة:
.6
ر
وتلق نسخة منها مجانا،بتنسيق هاتقي م
ي
 .مدة التعاقد هي  120يوم منح قرار البدئ بالعمل  .يمكن معاينة وثائق المناقصة
سبق
03ر
ر
ر
والت ستكونتحت ترصف ل
ي
ي
المتلق
تلق وثائ المناقصة يكون مقابل بيانات
(9395553/667يعيل شاوس  /ميتال فنيت ) ي
جنة المناقصات وايضا إلرسال رسائل االستفسار.
 .يجب تقديم العرض في مكاتب ر
الشكة  -لمقر المناقصات في الطابق  2ر ي
حت
يوم األربعاء  25.12.2019الساعة  13:00في مغلف مغلق.
ر
ر
الت لن تكون موجودة فيصندوق المن
تتلق العروض ي
ي
 .ميتاف ال تتعهد بقبول العرض األرخص او اية عرض كان ميتاف لن
اقصات في الموعد

