
تستدعي بهذا عروضًا من مقاولني لتنفيذ األعمال اآلتية:
مناقصة رقم 113/15 - تنفيذ أعمال صيانة بشبكات املياه العمومية

جولة مقدمي العروض ستعقد يوم الثالثاء 16.06.2015  الساعة 11:30.
5، غرفة اجللسات الكبيرة )طابق  نقطة امللتقى : مكاتب ميتاف، بشارع هعلياه هشنياه 

، بيتاح-تكفا.  )4
*  رقم الهاتف لالستفسار عن جولة املقاولني: 5605783-054 - السيد يجئال لسني.

*  االشتراك في جولة املقاولني - اجباري.
شروط الزامية:

1. يحق اإلشتراك باملناقصة ملقاولني املسجلني، مبوعد تقدمي العروض، في سجل 
      املقاولني وفق قانون تسجيل مقاولني ألعمال هندسة إنشائية، لعام - 1969 برمز 

      400 ب-2 )فيما يلي: "قانون تسجيل مقاولني"(. يرفق مقدم العرض تصديق 
      ساري املفعول كاملذكور بشأن كونه مقاول مسجل.

2. على مقدم العرض ان يرفق مستندات تدل على ان مقدم العرض نفذ بالسنوات 
       الثالث األخيرةما ال يقل عن 3 أعمال سنوية مبجال صيانة شبكات املياه )او بدالً لذلك، 
      3 أعمال، من بينها أعمال مبجال صيانة كسر سنوي وخلل من أي جنس ونوع بشبكة 

      املياه وهي تعمل مبجال مد خطوط مياه(. مت تنفيذ األعمال املذكورة لصالح شركة 
      مياه ومجاري بلدية/لوائية، التي تعمل مبساحة سلطة مدينة لديها سكان عددهم 

      50،000  نسمة على األقل و/او لصالح سلطة مدينة لديها سكان عددهم 50،000 
      نسمة على األقل، وبحجم عمل سنوي على األقل 500،000 ش.ج.

350،000 ش.ج. 3. على مقدم العرض إرفاق كفالة بنكية للمناقصة مببلغ 
4. على مقدم العرض إرفاق شهادة ISO 9001 سارية املفعول على إسم مقدم العرض 

      على وجود نظام إدارة جودة مبجال قيد املناقصة.
5. شراء مستندات املناقصة على إسم مقدم العرض.

.2 6. مكاتيب توصية من الزبائن املعروضني من قبل مقدم العرض إجابة للبند 
7. الئحة  لكميات الطواقم التي يستطيع املقاول ان يوفر املقاول خلدمة ميتاف بنفس 

      الوقت باأليام العادية وبحالة الطوارئ. على املقاول ان يذكر بشكل واضح ععد 
      الطواقم التي ميكنه توفيرها بكل واحدة من السلطات التي تعمل فيها ميتاف.

8. تصديق محاسب على حجم دورة سنوية بكل واحدة من السنوات الثالث األخيرة.
9. ذكر أسماء املسؤول عن األمان ومدير العمل املعدين للعمل قيد هذه املناقصة، 

      وأيضاً تفصيل التأهيل املهني والتجربة للمسؤول عن األمان ومدير العمل. يجب 
      إرفاق توصيات مالئمة.

10. يرفق مقدم العرض تصديق تأهيل عامل/ين مسؤول/ين لترتيب األمان بالسير  في 
         مواقع التعبيد الذي تعلم/وا دورة مصدقة من قبل وزارة العمل او من قبل وزارة الصناعة.

11. يرفق مقدم العرض رخص حلفارتني إثنتني من نوع جي.سي.بي طراز 3 او ش.ع 
        تدل ان مقدم العرض هو مالك هذه احلفارات التي سنة تصنيعها هي 2010 على 
        األقل، او بدالً لذلك - نسخة إتفاقية تأجير ملقدم العرض حول حفارات التي سنة 

         تصنيعها هي 2010 على األقل. على إتفاقية التأجير ان نكون سارية املفعول ل- 12 
        شهراً على األقل من موعد نشر املناقصة.

12. يفصل مقدم العرض طريقة الرقابة، قواعد العمل للعمليات التنظيمية املختلفة التي 
         تشترك باإلجراء.

13. إشتراك بلقاء املقاولني.
14. إفادة مقدم العرض، وفقاً لها هو يستوفي، جميع الشروط املفصلة بالبند 6 ألنظمة 

        وجوب املناقصات لعام - 1993 )فيما يلي: "أنظمة وجوب املناقصات"(.
15. مبا ان جميع منشآت املياه التابعة مليتاف هي منشآت أمنية بكل ما يعني ذلك، على 

         املقاول الذي ينفذ األعمال فعلياً والعمال من طرفه ان يكونوا مواطنني إسرائيليون 
         او لديهم موضع ساكن.

16. على مقدم العرض ان يرفق لعرضه شهادة إستقامة لصاحب الشركة وللطاقم 
         اإلداري الذي يتم تشغيله مبيتاف من طرفه، يشمل: مدير عمل، رئيس طاقم، 

         مسؤول عن األمان، مهندس.
معلومات عامة:

*  تكاليف شراء املناقصة - 1،000 ش.ج، غير مسترد للشاري بكل االحوال.
*  ميكن االطالع على مستندات املناقصة مجانا. يجب التنسيق مسبقاً بهاتف - 

.03-9395553/593      
*  فترة تنفيذ املشروع: 12 شهراً+ 4 امكانيات ملدة 12 شهراً كل واحدة او جزء منها.

*  ميكن شراء كراس املناقصة في مكاتب الشركة بشارع هعلياه هشنياه 5، زاوية شارع 
     هيس، بيتح تكفا، ايام االحد- اخلميس بني الساعات 16:00-9:00 )ال يشمل االعياد(. 

     يجب التنسيق مسبقاً بهاتف - 9395553/593-03 )ياعل شاوص افرات/ 
     شلوميت أفيدان(. 

*  تقدم العروض في مكاتب الشركة - في صندوق املناقصات في الطابق 2، حتى يوم 
     الثالثاء  30.6.2015 الساعة 13:00 داخل مغلف مغلق.

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

احملامي يارون مزراحي 
مدير عام 

ميتاف - جنري ونتجدد الجلك طوال الوقت


