
 شروط الزامية:
1.   مقدم العرض هو شركة مسجلة في سجل الشركات او مصلحة مرخصة لديها شهادة عمل 

         وفق القانون.
6 2.   يستوفي مقدم العرض جميع الشروط املسبقية لإلشتراك باملناقصة، يشمل تلك احملدد بالبند 

        ألنظمة وجوب املناقصات لعام-1993 وضمن ذلك، هو حائز على تصديق ساري املفعول وفق 
        قانون صفقات هيئات عامة الذي يدل، انه يدير مسك حسابات وسجالت ويرسل التقارير لسلطات 

        الضرائب وفق القانون.
3.   يقيم مقدم العرض واجباته بشأن حقوق املستخدمني وفق قوانني العمل ووفق أوامر التوسيع 

        واإلتفاقيات العامة ذات الصلة للفوع، مبا في ذلك قوانني العمل.
4.   لضمان تنفيذ عرضه، يطلب من مقدم العرض ان يرفق كفالة بنكية وفق القانون مببلغ 100،000 

        ش.ج كاملفصل بالبند 24 للمناقصة.
5.   مقدم العرض هو صاحب جتربة مثبتة، بالسنوات الثالث األخيرة التي سبقت موعد تقدمي العرض 
        على األقل، بتقدمي خدمات تزويد وصيانة ألجهزة معلومات ملنظمات كاملفصل أدناه )يجب إستيفاء 

        هذا الشرط وبالشرطني أدناه بالتراكم( :
       5.1.  أجهزة معلومات إلدارة إجراءات تسديد، جباية وتطبيق ألجل شركة مياه واحد على األقل، 

                 التي تخدم أكثر من 50،000 بيت أب.
       5.2.  أجهزة معلومات إلدارة إجراءات تسديد، جباية وتطبيق وإدارة إجراءات مالية ولوجيستية، 
                 ألجل 2 شركات مياه إضافية على املفصل بالبند 5.1 أعاله و/او سلطات محلية التي تخدم، 

                 كل واحدة، أكثر من 10،000 بيت أب، على األقل.
6.   مقدم العرض هو صاحب حقوق او صاحب رخصة لبيع، تسويق، نشر وإستخدام بأجهزة 
        املعلومات احملوسبة املعروضة من قبله وبشرط ان كل واحد من تلك )وفقاً للبديل املالئم ملقدم 

        العرض(، هي سارية املفعول في موعد تقدمي العرض وأيضاً ان يتعهد لطوال فترة التعاقد املشمولة 
        باملناقصة إستيفاء هذه املتطلبات.

7.   أبرز مقدم العرض بعرضه مدير مشروع الذي يستوفي الشروط اإللزامية اآلتية بالتراكم:
        *   في حال كون مدير املشروع املعروض ال يعمل كأجير لدى مقدم العرض، على مدير املشروع 

              املعروض ان يكون حصرياً لعرض مقدم العرض )مبا معناه، يحظر ان يظهر مدير املشروع 
              كمقدم العرض او مدير املشروع في عروض متنافسة )ويجب إبراز إتفاقية مشروط مع مدير 

              املشروع املعروض لفترة التعاقد وفقاً لهذه املناقصة، على األقل.
             7.1.   حائز على لقب أول معترف به من قبل املجلس اإلسرائيلي للتعليم العالي.

             7.2.   صاحب جتربة بإنشاء ما اليقل عن جهاز معلومات تنظيمي واحد الذي يعالج إدارة 
                        إجراءات تسديد، جباية وتطبيق، بالسنوات الثالث األخيرة، ألجل شركة مياه ومجاري او 

                        سلطة محلية  تخدم فوق 50،000 بيت أب.
             7.3.   صاحب جتربة سنة واحدة على األقل بالسنوات الثالث األخيرة التي سبقت تقدمي 

                         العروض لهذه املناقصة، مبرافقة خدمات أجهزة معلومات تنظيمية التي يعالج إدارة 
                         إجراءات تسديد، جباية وتطبيق، وإجراءات مالية ولوجيستية إلدارة شركات مياه و/او 

                         سلطات محلية والتي تخدم على األقل 20،000 بيت أب.
8.   قام مقدم العرض بشراء مستندات املناقصة.

9.   حضر مقدم العرض لقاء مقدمي العروض.
10. قدم مقدم العرض مستندات املناقصة وفق املتطلبات املفصلة، يشمل كفالة مناقصة بالنض الظاهر 

        باملناقصة، عروض سعر، مكاتيب توضية وسائر املتطلبات التي مت تفصيلها بهذا املستند.
معلومات عامة:

*   تكاليف شراء املناقصة - 1،300 ش.ج، غير مسترد بكل االحوال.
*   فترة التعاقد: 5 سنوات + إمكانية للتمديد ل-5 فترات إضافية ملدة 12 شهراً كل واحدة او جزء 

      كل واحدة منها.
*   ميكن االطالع على مستندات املناقصة مجانا وشراء املستندات في مكاتب الشركة لدى السيدة ياعل 

      شاوص افرات/ شلوميت أفيدان، بشارع هعلياه هشنياه 5، زاوية شارع هيس، بيتح تكفا. الطابق 
      2 غرفة 209،  ايام االحد- اخلميس بني الساعات 16:00-9:00 )ال يشمل االعياد(.هاتف - 

شراء املناقصة هو شرط إلزامي لإلشتراك في لقاء مقدمي   .03-9395553/593      
     العروض وأيضاً لتقدمي العرض.

*   يعقد لقاء مقدمي العروض بتاريخ 03.05.2015 الساعة 10:00 في مكاتب ميتاف.
       اإلشتراك في لقاء مقدمي العروض هو شرط لتقدمي العرض.

*   يجب تقدمي العروض في مكاتب ميتاف- لصندوق املناقصات في الطابق 2، حتى تاريخ 
      31.05.2015 الساعة 13:00 داخل مغلف مغلق.

*   ال تلتزم ميتاف بقبول ارخص عرض.
ميتاف لن تقبل عروض لم تتواجد في صندوق املناقصات في املوعد املذكور.

تتغلب   - املناقصة  ف��ي مستندات  للمذكور  االع���الن  ه��ذا  ف��ي  امل��ذك��ور  ب��ني  ت��ع��ارض  ح��ال  ف��ي 
مستندات املناقصة.

احملامي يارون مزراحي.
  مدير عام

تستدعي بهذا عروضًا من مقاولني لتنفيذ األعمال اآلتية:
مناقصة رقم 106/15 - لتزويد وصيانة جهاز معلومات إلدارة

شركات مياه ألجل ميتاف - شركة لوائية للمياه واملجاري م.ض

ميتاف - جنري ونتجدد الجلك طوال الوقت


