
 التالية األعمال لتنفيذ  مقاولين من عروض بذلك تدعوا

نظافة خدمات لتقديم   103/20- رقم  مناقصة

 .18:30 الساعة 05.08.2020  االربعاء يوم في العروض مقدمي جولة

 طابق) تكفا بيتح 5 هشنياه  هعلياه  رع شا ميتاف مكاتب  في سيكون اللقاء مكان

 .(المدخل

 السيد - 5607489-054 :العروض مقدمي لقاء بخصوص الهاتف رقم

 .سمحاييف اميران

 .الزاميا ليس-  العروض مقدمي جولة في االشترك

 المسبقة الشروط

 والشركات اسرائيل دولة مواطني األفراد المناقصة، في باالشتراك يسمح  .1

 حسب المسجلة

 االخيرة (5) الخمس في مثبتة خبرة لديهم والذي اسرائيل، في االصول     

  سبقت والتي

 مباني لثالث النظافة، خدمات مجال في العرض لتقديم االخير الموعد      

 على تجارية /عامة

 لكل مربع متر 1،500 بمساحة منها اثنتين تكون وان بالتوازي، االقل     

 مقدمي عى واحدة

 .1 الملحق في المفصلة المتطلبات كافة يتضمن اقرار ارفاق العروض    

 ويشمل المناقصة وثائق كل أن حيث اعتبارية، شخصية هو العرض مقدم  .2

 البنكية الكفالة

 .قبله من ومقدمة  االصول حسب بواسطته مقدمة     

 .للمناقصة 9 البند بحسب بنكية  كفالة لعرضه يرفق ان العرض مقدم على  .3

 .بتاتا مناقشته  تتم لن المذكورة الشروط كافة يستوفي لن الذي العرض

 :التالية الوثائق كافة لعرضه يرفق ان العرض مقدم على



 قانون تطبيق) العامة الهيئات تشغيل قانون بحسب الدفاتر ومسك بإدارة اقرار   *

   .-1976 (الحسابات

 .الضريبية الذمة براءة بخصوص ساري اقرار    *

 تسجيل بخصوص المشاركة، الجهة من محاسب او/و محاومي من مصدق قرارا    *

  حسب الشركة

 ونسب الشركة في االسهم مالكي هوية  ،(للشركة التأسيس شهادة )االصول      

 مخولي أسماء ملكيتهم،

 .بتوقيعهم الشرك بإلزام صالحياتهم ومدى التوقيع     

 وثائق على المشترك توقيع وبحسبها للمشترك، التابع المحاسب او محامي اقرار    *

  على .المناقصة

 بشكل معها عمل التي الجهات  من وتوصيات  اقرار عرضه الى يرفق أن العرض مقدم      

 خالل متصل

 بناء االعمال لتقديم وذلك االخيرة، سنوات 5 ال خالل االقل، على سنوات 3 ال     

  الخبرة بند على

 من مصدق اقرار ارفاق العرض مقدم على وكذلك .المناقصة شروط ضمن      

 مقدم بأن ينص محامي

 مجال في السابقة سنوات 5 ال ضمن من السابقة سنوات 3 ال خالل عمل العرض     

 .النظافة

 االجانب عمال تشغيل قانون بحسب األجانب العمال تشغيل بخصوص موقع اقرار    *

 مخصصات ودفع

 دفع الحسابات، قانون تطبيق) العامة الهيئات  تشغيل قانون بحسب االدنى الحد     

 الضريبة مستحقات

 حسب االجانب العمال وتشغيل لالجور الدنى الحد الضريبية، المستحقات دفع     

 -1976 (القانون

 .للعقد 10 رقم البند ضمن الملحقات الى باالضافة     



 :عامة معلومات 

 بتنسيق مجانا، منها نسخة وتلقي المناقصة وثائق معاينة يمكن   .

 مسبق هاتفي

 المناقصة وثائ تلقي ( فنيت ميتال  / شاوس يعيل)03-9395553/667    

      مقابل يكون

 رسائل إلرسال وايضا المناقصات لجنة  تصرف تحت ستكون والتي المتلقي بيانات     

 .االستفسار

 بيانات  اضافة مع المطلوبة التفاصيل  كافة يمالء ان العرض مقدم على     

  والتي التواصل 

  .وجدت ان االستفاسر رسائل ارسال وكذلك المناقصة، محامي سيستدخمها     

 كل 12 من واحدة كل اختيارية  فترات +4 شهر 12 :هيي التعاقد مدة    .

 .واحدة

 لدى المناقصات صندوق في -الشركة مكاتب في العرض تقديم يجب   .

 الحارس

 مغلف في 13:00 الساعة   17.08.2020تاريخ حتى المدخل في    

 .مغلق

 كان عرض اية او األرخص العرض بقبول تتعهد ال ميتاف    .

 في المناقصات صندوق في موجودة تكون لن التي العروض تتلقى لن ميتاف

 المذكور الموعد

 مزراحي، يرون المحامي                                                       

 العام المدير

 
 

 

 

 

 


