
 :االدنى الحد

 :التالية الشروط ويلبون مثبتة بةتجر أصحاب مخّول، مشّغل او/و اسرائيل في قانونيا المسجلة االتحادات المناقصة،  اطار في يلزم ما كل الكاملة،  بمسؤوليتهم لتنفيذ وااللتزام عروضهم تقديم يمكنهم

 .المناقصة مستندات في مفّصل هو كما للمناقصة،  بنكية كفالة .1

2.  

 الثالثة من واحدة كل محتويات :كاآلتي حيوية أعمال (3) ثالث االقل على المناقصة تقديم سبقت التي االخيرة سنوات (5) الخمس في بنفسه نفذ المقدم ان على تدل مستندات تقديم العرض مقدم على - سابقة تجربة

 .محلية سلطة/مياه اتحاد كل في السنة في مياه عداد 8000 االقل على سنوي بمعدل مياه عدادات تركيب او/و مياه عدادات تغيير كانت المذكورة،  اعمال

     

 اتحاد لصالح اعاله المذكور،  العمال تنفيذ على اثباتات ارفاق العرض مقدم على مياه، عدادات تركيب او مياه عدادات بتغيير سواء تجربة صاحب يكون ان العرض مقدم على انه بهذا نوضح لاللتباس، منعا

 .أب بيوت 40،000 االقل على تشمل التي محية سلطة/مياه

     

 .أ 1 ابند في العمل ةوماهي المناقصة رقم الى االشارة يجب انما مستندات لتقديم حاجة ال -ميتاف  لصالح نفذ قد السابق العمل كان اذا

 .الحيوية السنوات من واحدة كل حول أ1 بند تعبئة العرض مقدم على    

      

 .تقبل ال آخر بنص مصادقة اي .الحيوية السنوات من واحدة كل حول أ 1 البند في المذكورة االعمال مدى عن الحيوية السلطة من ب 1 البند في المفصل بالنص مصادقة يرفق العرض مقدم

3.  

 .ميدانيين لعمال مباشرة غير او مباشرة ادارة في تجربة سنوات  3 االقل على صاحب هو االخيرة،  سنوات الخمس خالل انه تثبت التي لعرضه،  المقترح العمل لمدير ذاتية سيرة ارفاق العرض مقدم على

4.  

 اسماء االتحاد،  في سلطتهم ونسبة االسهم اصحاب هوية ، (داخلي ونظام اتحاد شهادة) قانونية االتحاد او/و الشراكة الشركة،  تسجيل حول ، 2 ملحق نص نموذج في مفصلة ووثائق حسابات مراقب او محام مصادقة

 .بتوقيعهم االتحاد بالزام وسلطتهم التوقيع حق اصحاب

5.  

 .3 ملحق في المفصل النص مثال المناقصة هذه موضوع االقتراح مستندات على للتوقيع المتقدم قبل نم مؤهل االقتراح مستندات على وقع الذي المشترك بموجبه للمشترك،  حسابات مراقب او محام مصادقة

6.  

 واجب انظمة":يلي افيم) 1993 المناقصات،  واجب انظمة من 6 الملحق تعليمات وفق يتوجب كما اخرى مصادقة وكل 1976 عام اجسام صفقات قانون حسب وتسجيالت حسابات دفاتر الدارة المفعول سارية مصادقة

 .("المناقصات

 .الدخل ضريبة خصم على المفعول سارية مصادقة .7

8. 3 

 .(3 ملحق) االدنى الحد شروط في المطلوبة للتجربة رده في المتقدم حددها التي المشاريع من واحد لكل ادناه، مفصل هو كما توصية رسائل 

      

 على الحصول العرض مقدم على .الموصي الجسم في المشروع تفعيل عن مسؤوال كان الذي المدير قبل من موقعة التوصيات تكون ان يجب عام جسم/سلطة كل من فقط واحدة توصية احضار يمكنه عرض مقدم كل

 .يقبل ال آخر توصية نص .11 كملحق المرفق النص في توصية على فيها عمل التي االتحادات توقيع

      

 المقدمة للتوصيات ايضاحات على للحصول حسنا،  تجده آخر فحص كل لتنفيذ او/و االجسام هذه في مؤهلة جهة لكل او/و الموصية االجسام في االتصال لرجال والتقييم الفحص اللخ التوجه حق لنفسها تحتفظ ميتاف

 .قدمت التي العروض مدة فحص او/و المناقصة اطار في

9.  

 .ISO 9001 شهادة ارفاق العرض مقدم على

     

 .ابدا   تبحث لن أعاله، المفصلة الطلبات كل يلبي ال واقتراح اساسية ادنى حد شروط هي المذكورة،  الطلبات كل فإن حللتوضي

 :عامة معلومات

 .منها جزء او سنة ذات احتمالين 4 + االتفاق توقيع موعد من شهرا   12 التواصل مدة *

*  

 اجل من (شومحاييف فاينز ميتال/أفرات شاوس يعيل) 9395553/667-03 مسبقا   هاتفيا بالتنسيق العادية العمل ساعات في الشركة مكاتب في مقابل وند وشروطها المناقصة مستندات على الحصول او االطالع يمكن

 .كهذه كانت  اذا توضيح رسائل الرسال بالمجمل،  مناقصات،  رعان تخدم التي اتصال تفاصيل المقدم يسلم المناقصة مستندات على الحصول

*  

 .مغلق مغلّف في 13:00 الساعة في  1.3.2020يوم حتى ، 2الطابق في المناقصات لصندوق الشركة لمكاتب االقتراحات تقديم يمكن

 .االرخص االقتراح بقبول تلتزم ال ميتاف *

 .المذكور الموعد في  المناقصات صندوق في  يكون لن اقتراحا تقبل لن ميتاف

 عام  مدير مزراحي، يارون المحامي


