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مناقصة رقم  - 19/100تنفيذ غسل للشبكات العامة بأقطار كبيرة في ميتاف
على ضوء توجه المقاولين وبهدف توسيع دائرة مقدمي العروض الذين بإمكانهم اإلشتراك تقرر تعديل الشروط المسبقة للمناقصة كمايلي:
الشروط المسبقة .1 :يسمح باإلشتراك للمقاولين المسجلين حتى تقديم العرض ،في سجل المقاولين بحسب
قانون تسجيل المقاولين لالعمال الهندسية 1969-،كود  260ب .1-على المقاول ارفاق التراخيص التي تثبت تسجيله في سجل المقاولين
بالتصنيف المذكور.
 .2على مقدم العرض ارفاق تصريح عمل ساري ،على اسم مقدم العرض وان يكون في مجال البنى التحتية الرطبة.
 .3على مقدم العرض ارفاق وثائق تثبت انه تم استخدامه في عمل واحد كمقاول رئيسي خالل ثالثة سنوات متتالية ( 36شهر متواصلة) في
خالل السنوات الخمس األخيرة التي سبقت الموعد األخير لتقديم العرض وذلك مع شركات مياه و/او سلطات محلية في اموعد اقامة
الشركات في هذه السلطات ،والتي تخدم على األقل  120,000نسمة
بحسب السلطة الوطنية لإلحصاء  2017إتفاق إطار مستمر لتنفيذ اعمال غسل وتصوير لشبكات الصرف الصحي  /قنوات .نوضح بأنه
يجب استيفاء الشورط اعاله بشكل تراكمي لدى الشركة و/او السلطة المحلية عند اقامة الشركة في السلطة المحلية
 .4على مقدم الشركة ان يكون المالك خالل ال  12الشهر األخيرة قبل تقديم العرض في منظومتي مجاري على األقل تمزج بين الضغط
والشفط ( على األقل االنسداد وغسل) بوزن شامل  14.990لمنظومتي ضخ مزدوجة باإلضافة الى منظومة بوزن  32طن
لسنت االنتاج  2013فما فوق .ألجل ازالة كل شك مقدم العرض الذي نفذ الشفط فقط (حفر امتصاصية ،حفر جمع /تعبيد المنطقة) دون خبرة
في الغسل وتصوير الخطوط  -وال يستوفي الشروط المسببقة في هذه المناقصة.
 .5على مقدم العرض ان ارفاق كفالة بنكية بحسب وثائق المناقصة .6 .على مقدم العرض ارفاق شهادة ISO 9001على اسم مقدم العرض
بخصوص وجود
منظومة جودة في مجال تنظيف وصيانة المجاري .7 .على مقدم العرض ان يرفق رسالة توصية بحسب الملحق د وعلى رسالة التوصية
ان تكون موقعة من قبل مدير عام  /مهندس موصي الخدمة فقط ،كل رسلة توصية يتم تقديمها بما يتناسب مع البند .3
 .8مقدم العرض يتعهد كتابيا بعدم تشغيل مقاول ثانوي لتنفيذ اعمال تنظيف المجاري /القنوات
معلومات عامة . :مدة التعاقد هي  12شهر من يوم منح قرار البدئ بالعمل  4 +خيارات للتمديد كل واحدة
لمدة  12شهر اضافية لكل واحدة منها ،او قسم منها . .يمكن معاينة وثائق المناقصة وتلقي نسخة منها مجانا ،بتنسيق هاتفي مسبق(يعيل/
شولميت  )03-593/9395553تلقي وثائ المناقصة يكون مقابل بيانات المتلقي والتي ستكون تحت تصرف لجنة المناقصات وايضا
إلرسال رسائل االستفسار . .يجب تقديم العرض في مكاتب الشركة  -لمقر المناقصات في الطابق  2حتى يوم
الثالثاء  23.7.2019الساعة  13:00في مغلف مغلق . .ميتاف ال تتعهد بقبول العرض األرخص او اية عرض كان ميتاف لن تتلقى
العروض التي لن تكون موجودة في صندوق المناقصات في الموعد المذكور
المحامي يرون مزراحي ،المدير العام

