
 
 :التالية األعمال لتنفيذ ذلك

 القباب صيانة أعمال تنفيذ - 19/103 رقم مناقصة
 :المسبقة الشروط
 :التالية الشروط كل يستوفون الذي العروض لمقدمي باالشتراك يسمح

 يجب المسبق للشرط استحقاقه إلثبات اكاديمي تصريح ذو يكون ان العرض مقدم على. 1
 تقدير في الخبرة لذوي أفضلية وتكون ويفضل. بها معترف اكاديمية شهادة ارفاق

 .المناقصة وثائق في 14 البند في مفصل هو كما التحتية، البنى اوضاع
 )األقل على عامل 30 -حوالي( العمال ادارة في خبرة ذو يكون ان العرض مقدم على. 2

 .المطلوبة االشهارات ارفاق يجب الشرط هذا والستيفاء السابقة سنين الخمس خالل
 “للغالية سري” بتصنيف أمني تصريح على حاصلين معه يعملون ومن العرض مقدم. 3
 .األمنية التصاريح ارفاق يجب الشرط هذا إلستيفاء ميتاف منشأت الى الدخول ألجل

 (000,250(كبيرة محلية سلطات مع بالعمل خبرة ذو يكون ان العرض مقدم على. 4
 المشاريع تفاصيل مع بهم قائمة ارفاق يجب الشرط هذا إلستيفاء األقل، على نسمة

 .التواصل مكلفي وتفاصيل
 (. Bobcat( بوبكيت رخصة على حاصل معه يعملون من او/و العرض مقدم. 5

 فوق فما B درجة سياقة رخصة ارفاق العرض مقدم على يجب الشرط هذا الستيفاء
 .سارية ارةلسي سياقة ورخصة سنة نصف اقدمية مع لتركتور سياقة رخصة
 .المذكورة الشروط كافة استيفاء العرض مقدم وعلى تراكمية هي اعاله المذكورة الشروط
 :عامة معلومات

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

 /يعيل(مسبق هاتفي بتنسيق مجانا، منها نسخة وتلقي قصةالمنا وثائق معاينة يمكن .
 المتلقي بيانات مقابل يكون المناقصة وثائ تلقي( 03-593/9395553 شولميت
 .االستفسار رسائل إلرسال وايضا المناقصات لجنة تصرف تحت ستكون والتي

 يوم حتى 2 الطابق في المناقصات لمقر - الشركة مكاتب في العرض تقديم يجب .
 .مغلق مغلف في 00:13 الساعة 2019.7.18 الخميس

 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
 

 


