
 المسبقة الشروط

 الهندسي االستشاري التخطيط مجال في سنوات  3ب مسبقة خبرة ذو  يكون ان العرض مقدم على    .أ

  صحي وصرف مياه سلطة مجال في

 .الكبيرة المدن في العمل تجربة واثبات محلية      

 على الهندسة في االول اللقب  على حاصال يكون ان العرض مقدم قبل من المقدم المرشح على  .ب

  عرضه في يرفق ان المقدم على االقل،

 .الهندسية المشاريع ادارة مجال في معتمد مهندس - شهادة      

 .التحتية البنى تخطيط مجال في وخبرة معرفة على يكون ان العرض مقدم على   .ج

 ضريبي، مستشار قبل من او  معتمد محاسب قبل من معتمد مراقب تصريح ارفاق العرض مقدم على   .د

  مقدم ان تثبت بحيث  منه نسخة او 

 قانون تطبيق )العامة الهيئات تشغيل قانون بحسب االصول حسب حساباته يدير العرض      

  1967 (-   .الضريبية المدفوعات

 .اسرائيل في المهندسين سجل في ساري تصريح ارفاق العرض مقدم على    .ه

 في العمل لتنفيذ طرفه من ين/للمرشح مختص وبروفيل الذاتية السيرة ارفاق العرض مقدم على   .و 

  مثل تفاصيل المذكورة،وفيها المناقصة

 العرض رفض سيتم ذلك بعد بدأت خبرة واي  (ذلك يسبق او   ) 2016العام منذ السابقة المشاريع      

 عليها، بناء

 .التالية الوثائق ارفاق العرض مقدم على

 المناقصة، موضوع الخدمات تقديم العرض لمقدم يحق انه االصول بحسب تثبت ووثائق تصاريح   . أ

 خدمات تقديم اتفاق او/و القانون بحسب

 .مرخص مشتغل تصريح عن سارية صورة  .ب

  1967-..العامة الهيئات تشغيل لقانون وفقا  الحسابات دفاتر ادارة  بخصوص ساري تصريح   .ج

 .سارية ضريبية ذمة براءة      د

 .الشركة قبل من - موقعة المناقصة وثائق عن نسخة    .ه 

 التوصيات ال واحدة كل تكون وان المناقصة وثائق من أ الملحق في الواردة الصيغة بحسب توصيات 3   .و

  وصرف مياه   /شركة من  3ال

 خالل الصحي والصرف للمياه  تخطيطية استشارة  خدمات العرض مقدم لها  قدم حيث مختلفة صحي       

 هندسة مجال في االخيرة  سنوات  5ال

 .الصحي والصرف المياه لشركات الشبكات      

  )صحي وصرف مياه  /لها هندسية استشارة خدمات بتقديم العرض مقدم قام التي الجهات قائمة   .ز

 1-ب كملحق المرفق الجدول بحسب

 .(المناقصة وثائق من      



 تحتيه بنى ألعمال استشارات قدم العرض مقدم قام اطارها في صحي، وصرف مياه مشاريع قائمة   .ح

  استشارة  /صحي وصرف مياه

 .المناقصة وثائق من2- ب الملحق في مفصل هو  كما هندسية      

 وثائق من د الملحق في موضح هو  كما المناقصة، بشروط بالوفاء العرض مقدم من وتعهد اقرار   .ط

 .المناقصة

 :.عامة معلومات

 03-شولميت/ يعيل)مسبق هاتفي بتنسيق مجانا، منها نسخة وتلقي المناقصة وثائق معاينة يمكن     .

  وثائ تلقي (9395553/667

 وايضا  المناقصات لجنة تصرف تحت ستكون والتي المتلقي بيانات مقابل يكون المناقصة      

  .االستفسار رسائل إلرسال

  12لمدة   واحدة  كل للتمديد خيارات  4 +بالعمل البدئ قرار منح يوم من شهر  12هي التعاقد مدة       .

 .منها  قسم او منها، واحدة  لكل اضافية شهر

  10.11.2020يوم  حتى  2الطابق في المناقصات لمقر - الشركة مكاتب في العرض تقديم يجب     .

 .مغلق مغلف في 13:00 الساعة

 كان عرض اية او األرخص العرض بقبول تتعهد ال ميتاف     .

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

                                                                                

 العام المدير مزراحي، يرون المحامي           

 

 

 

 


