
 التالية األعمال لتنفيذ بذلك تدعوا

 العامة المياه شبكات في صيانة أعمال تنفيذ  104/20-رقم مناقصة

 
  10:00الساعة  12.08.2020الخميس يوم في سيعقد المقاولين لقاء

 تيكفا بيتح   6شفلب هعلياه شارع في لميتاف  التابعة لطوارئ مخازن في سيكون اللقاء

 تشافيك ليونيد054 :- 5605785- المقاولين لقاء بخصوص لالستفسار الهاتف رقم

 .الزامي - المقاولين جولة في االشتراك

 المسبقة  الشروط

 :تراكمي  نحو وعلى التالية المسبقة الشروط  كافة  يستوفون الذين العروض لمقدمي باالشتراك يسمح

 1969- الهندسية، لالعمال المقاولين تسجيل قانون  بحسب المقاولين سجل في العرض، تقديم حتى المسجلين للمقاولين باإلشتراك يسمح   .1

 .المذكور بالتصنيف المقاولين سجل في تسجيله تثبت التي التراخيص ارفاق  المقاول على1- .ب  260كود       

 اعمال  3ذلك، من بدال او )المياه شبكات صيانة مجال في مختلفة  اعمال  ( 3)في  االقل  على استخدامه تم انه تثبت وثائق ارفاق العرض مقدم على   .2

 لصالح تنفيذها  تم اعاله المذكورة االعمال  (المياه خطوط مجال وفي المياه شبكات في كان نوع اي من المياه وخلل السنوي الكسر صيانة مجال في       

  عن يق ال بتعداد مدينة لصالح او /و  االقل على نسمة 000، 50عن يقل ال سكانها  حجم يكون والتي مناطقية،  /بلدية صحي وصرف مياه شركة       

  اقتصرت الذي العرض ومقدم به الخاصة الوثائق كل مع أ الملحق تعبئة يجب شيكل 000، 500سنوية عمل وبقيمة االقل، على نسمة 000،      50

 .الشرط هذا يستوفي ال - الكسور اصالح في خبرة ودون المياه شبكات صيانة على خبرته      

 .المناقصة وثائق بحسب بنكية كفالة ارفاق ان العرض مقدم على   .3

  كل .فقط المهندس  /العام المدير قبل من توقيعها  يتم ان التوصية رسائل على المناقصة، وثائق في المرفقة بالصيغة توصية رسائل 3   .4

 .قبولها  يتم لن أخرى صيغة باي التوصيات  .2للبند طبقا  بالعمل الموصي يد على موقعة تكون ان يجب التوصيات      

 يمكن التي الطواقم عدد بوضوح يبين ان العرض مقدم على الطوارئ، اوقات في ميتاف خدمة في تكون تن يمكن العمعروضة الطواقم   .5

 .فيها  يعمل منطقة كل في يوفرها  ان      

 بذلك محاسب اقرار ارفاق ويجب المياه خطوط صيانة اعمال من شيكل 500،000، 2العرض لمقدم المالي العائد يقل ال ان يجب   .6

 .الصول حسب      

  ويجب بهم الخاصة المهني التأهيل تفاصيل ذلك ويشمل المناقصة، موضوع للعمل المخصصين العمل ومدير االمان مكلف اسم كتابة   .7

 .المناسبة والتوصيات التأهيل تصريح ارفاق      

 .والصناعة ”العمل وزارة “كورس  /اجتياز وتصريح السير حركة لترتيب لة/المسؤول لة/للعامل الموافقة اقرار سيرفق العرض مقدم   .8

 تقل ال )اتاجها  سنة تكون وان العرض مقدم تصرف تحت او  3مديل ،بي سي جي، نوع من حفار رخصتي يرفق ان العرض مقدم على   .9

 سارية اشياء هي اللحظة وحتى  2015من هو والذي الساري العقد عن نسخة (االقل على  2015عن      

 .العروض مقدمي لقاء في المشاركة .10

  1993-.المناقصة تعليمات من  6البند في المفصلة المناقصة شروط لكافة مستوفي هو بحسبها  والتي العرض مقدم قبل من اشهار .11

  (الفساد ادانات 207-) 290البند بحسب قضايا  أية او/و دعاوى اي بخصوصوه تقدم لم او/و المحكمة قبل من مدان غير العرض مقدم .12

  جنح )العقوبات قانون من  393-  383البند بحسب او (العقوقبات قانون يلي ما  في )، 1977-في الصادر العقومبات، قانون من      

  2001-.لذلك المشابهة المواد اي او/و (الغش اعمال )العقوبات قانون من  438حتى  414البند بحسب او (السرقة      

 أو اسرائيل دولة مواطني يكونوا ان معه والعاملين العرض مقدم على أمنية مواقع تعتبر بميتاف الخاصة المياه منشآت كافة ان بسبب .13

 .لهم الصادرة التصاريح بواسطة مواطن بوضعية يتمتعون      

 .المجاري وصيانة تنظيف مجال في جودة منظومة وجود بخصوص العرض مقدم اسم على ISO 9001شهادة ارفاق العرض مقدم على .14

 .استبعاده سيتم الشروط كافة يستوفي لن الذي العرض

  يلي ما ارفاق  العرض مقدم على

 .العامة الهىئات تشغيل قانرن بحسب االصول حسب الدفاتر بادارة ساري تصريح *

 الدخل لضريبة الضريبة الذمة براءة بخصوص ساري تصريح *

 التوقيع ومخولي لالسهم المالكين وهوية (التأسيس عقد )اسرائيل في االصول حسب كشركة تسجل قد بانه محاسب/ محامي من مصدق تصريح *

 العرض وثائق كافة امامه وقع العرض مقدم بأن المحامي /المحاسب اقرار *

 .المناقصة لهذه وفقا الخدمات سيقدمون الذين للموظفين  الشخصية البيانات وكافة اسماء في سيفصل العرض مقدم *

 :.عامة معلومات 

  وثائ تلقي 03- (9395553/593شولميت / يعيل)مسبق هاتفي بتنسيق مجانا،  منها  نسخة وتلقي المناقصة  وثائق معاينة يمكن   .

  .االستفسار رسائل إلرسال وايضا  المناقصات لجنة تصرف تحت ستكون والتي المتلقي بيانات  مقابل يكون المناقصة   

 .منها قسم او منها، واحدة لكل اضافية شهر  12لمدة  واحدة كل للتمديد خيارات  4 +بالعمل البدئ قرار منح يوم من شهر  12هي التعاقد مدة   .

 .مغلق مغلف في 13:00 الساعة  26.8.2020الخميس يوم حتى  2الطابق في المناقصات لمقر - الشركة مكاتب في العرض تقديم يجب  .

 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                                                                                           

 

 

 

 


