
تستدعي بهذا عروضاً لتنفيذ األعمال اآلتية:
مناقصة رقم 102/15 - تزويد خدمات مسؤول أمان

لشركة مياه لوائية

ميتاف - جنري ونتجدد الجلك طوال الوقت

شروط إلزامية
أ.  على مقدم العرض ان يكون شركة تعمل بشكل دائم بتزويد خدمات مسؤول أمان  صاحب 

أقدمية 5 سنوات على األقل.
ب.  على مقدم العرض ان يستخدم طاقم مهني ثابت ومؤهل وفق القانون، ويعد على األقل 2 
مسؤولي أمان، كتعريفهم بالقانون، الذين يتلقون أجراً من مقدم العرض، وكالهما اصحاب 
أقدمية ال تقل عن-5 سنوات كمسؤولي أمان مؤهلني، منها على األقل أقدمية سنتني بالعمل 

على إرتفاع واألمان بالنار.
ج.  على مقدم العرض ان يشتري على اسمه مستندات املناقصة.

على مقدم العرض ان يرفق لعرضه املستندات اآلتية:
أ.  تصديقات جدارة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والعمل/الشعبة لإلشراف على العمل، 

تأهيالت، دورات، استكماالت وشهادات مهنية من مسؤول األمان املعروض وطاقم عماله.
ب.  مستندات التي تدل انه يوجد ملقدم العرض جميع التصاريح، الرخص والتأمينات املطلوبة 

وفق القانون و/او االتفاقية لتزويد اخلدمة قيد العرض.
جـ.  صورة تصديق محدثة من شهادة مشغل مرخص.

عامة  هيئات  صفقات  قانون  وفق  وسجالت  حسابات  مسك  إدارة  على  محدث  تصديق  د.  
لعام-1976.

هـ.  تصديق محدث عن خصم ضريبة باملصدر.
و.   نسخة عن مستندات املناقصة موقع من قبل الشركة.

أ. كل واحدة من التوصيات ال-3 تكون من شركة  3 توصيات، بالنص املرفق كملحق  ز.   
أخرى قدم لها مقدم العرض خدمات مسؤول امان باخلمس سنوات األخيرة.

حـ.   تفصيل هيئات وشركات التي لها مت تنفيذ من قبل مقدم العرض تزويد خدمات مسؤول 
امان )وفق اجلدول املرفق مبلحق ب-1 لهذه املناقصة(.

ط.   الئحة مشاريع لبنى حتتية خارجية التي لها صلة ملجال فعاليات شركة مياه )مثل: بنى 
حتتية مياه، مجاري، شوارع، ...(، بإطارها قدم مقدم العرض خدمات مسؤول امان باخلمس 

سنوات األخيرة، كاملفصل مبلحق ب-2 لهذه املناقصة.
كملحق  بهذا  املرفق  بالنص  املناقصة،  شروط  إلستيفاء  العرض  مقدم  والتزام  تصريح  ي.  

د لهذه املناقصة.
معلومات عامة:

*  تكاليف شراء املناقصة - 100 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.

*  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(. 

*  يجب تقدمي العروض في مكاتب الشركة - في صندوق املناقصات في الطابق 2، 
     حتى يوم األحد  15.02.2015 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


