
جولة مقدمي العروض ستعقد يوم االربعاء 14.01.2015  الساعة 10:00.
مكان امللتقى سيكون مبكاتب ميتاف، غرفة اجللسات الكبيرة )طابق 4(، بشارع هعلياه 

هشنياه 5، بيتاح-تكفا.
*  رقم الهاتف لالستفسار عن جولة املقاولني: 5605826-054 - السيدة هدار ليفي اريه.

*  االشتراك في جولة املقاولني - اجباري.
شروط الزامية:

يحق تقدمي عروضهم وااللتزام بالتنفيذ على مسؤوليتهم التامة، جميع ما يلتزم به باطار 
لديها  التي  ،/او مصلحة مرخصة،  اسرائيل  القانون في  املناقصة، شركات مسجلة وفق 

جتربة مثبتة ويستوفون الشروط اآلتية:
65،000 ش.ج. 1. كفالة بنكية للمناقصة مببلغ 

2. اشتراك بلقاء مقدمي العروض.
3. على مقدم العرض ان يقدم مستندات تدل على ان مقدم العرض نفذ بنفسه 

     باخلمس )5( سنوات االخيرة التي سبقت تقدمي املناقصة ما ال يقل عن ثالثة )3( 
     اعمال ذا صلة كاآلتي: حجم كل واحدة من ال-3 اعمال املذكورة اعاله، كانت تبديل 

     عدادات مياه و/او تركيب عدادات مياه بجةم سنوي ال يقل عن 4،500 عداد مياه 
     بالسنة بكل شركة مياه/سلطة محلية. ألجل ازلة الشك، نوضح بهذا انه على مقدم 

     العرض ان يكون صاحب جتربة بتبديل عدادات مياه وايضاً بتركيب عدادات مياه.
4. سيرة ذاتية ملدير املشروع املعروض، التي تثبت انه، خالل اخلمس االخيرة، هو  

      صاحب 3 سنوات جتربة على االقل بادارة مباشرة او غير مباشرة لعمال ميدانيني.
5. تصديق محامي او محاسب ومستندات، بشأن تسجيل الشركة، الشراكة و/

     او اجلمعية وفق القانون )شهادة جمعية، مذكرة ودستور(، هوية مالكي األسهم 
     ونسبة ملكيته بالشركة، أسماء املخولني بالتوقيع وسلطتهم بالزام الشركة بتوقيعهم.

مستندات  على  وّقع  الذي  املشترك  ان  له  وفقاً  املشترك،  محاسب  او  محامي  تصديق   .6
العرض مؤهل من طرف مقدم العرض ان يوقع على مستندات العرض قيد هذه املناقصة.
7. تصديق ساري املفعول على ادارة مسك حسابات وتسجيل وفق قانون صفقات 

     هيئات عامة لعام-1976 وكل تصديق آخر كما يتوجب من تعليمات البند 6 بأنظمة 
     وجوب املناقصات، لعام-1993 )فيما يلي: "أنظمة وجوب املناقصات"(.

8. تصديق ساري املفعول عن خصم ضريبة دخل باألصل.
9. شراء مستندات املناقصة من ميتاف.

10. مكاتيب توصية، لكل واحد من املشاريع التي ذكرها مقدم العرض باالجابة 
         للتجربة املطلوبة بالشروط االلزامية.

معلومات عامة:
*  تكاليف شراء املناقصة - 500 ش.ج، غير مسترد بكل االحوال.

*  ميكن االطالع على مستندات املناقصة مجانا. يجب التنسيق مسبقاً بهاتف 03-9395553/593.
*  مدة التعاقد: 12 شهراً+ 4 امكانيات ملدة 12 شهراً كل واحدة.

زاوية   ،5 هشنياه  هعلياه  بشارع  الشركة  مكاتب  في  املناقصة  كراس  شراء  ميكن    *
16:00-9:00 )ال يشمل  شارع هيس، بيتح تكفا، ايام االحد- اخلميس بني الساعات 
شاوص  )ياعل   03-9395553/593  - بهاتف  مسبقاً  التنسيق  يجب  االعياد(. 

افرات/ شلوميت أفيدان(. 
*  تقدم العروض في مكاتب الشركة - في صندوق املناقصات في الطابق 2، 

     حتى يوم األربعاء  28.1.2015 الساعة 13:00 داخل مغلف مغلق.
*  ال تلتزم ميتاف بقبول ادنى عرض.

ميتاف لن تقبل عروض لم تتواجد في صندوق املناقصات في املوعد املذكور.

احملامي يارون مزراحي 
مدير عام 

ميتاف - جنري ونتجدد الجلك طوال الوقت

تدعو بهذا عروضًا لتنفيذ االعمال اآلتية:
مناقصة رقم 100/15 - تبديل وتركيب عدادات مياه


