
 (تصليحات) صيانة ومياه، مجار خطوط مد تنفيذ - 102/21 علنية مناقصة
 والمجاري المياه شبكات وصيانة العامة المجاري بشبكات خطوط  وتوصيل

وط تصليح ميتاڤ  قررت  :التالية القصوى الشر
صلح  عليه بناء - .3ب  260مقاول   تصنيف مطلوب-  4ب  260مقاول   تصنيف من بدال  :4.5البند

ُ
وطال ت  شر

 :كالتال   القصوى
ح يكون ان"    مسجل  المقتر

 ب  260 التصنيف العمل لتنفيذ مناسب مقاولي    تصنيف  وصاحب  المقاولي    سجل ف 
ح عىل .1 - ج 200 وباالضافة 3 -  ساري اعله ذكر كما مسجل مقاوال كونه بخصوص مصادقة يرفق ان المقتر

 ."المناقصة تقديم موعد حتر  المفعول
   مواطن الف  120من البد   :4.6البند

   مواطن 000، 100مطلوب  الواحد البلد ف 
 يتم عليه بناء .الواحد البلد ف 

ط تصليح  :كالتال   االقص  الشر
ح يكون يكون  ان  خلل رئيس   كمقاول االقل عىل  (متواصلة شهرا 48) متواصلة سنوات  4 لمدة  تعاقد قد  المقتر

   مع  ، 31.12.2020 1.1.2010- السنوات
   محلية،  سلطة  او) ومجاري ه ميا  رابطتر

 القامة سابقة مواعيد ف 
   الرابطة

   ساكن 100،000 االقل عىل تخدم رابطة تكون ان بحيث االقل، عىل (السلطة تلك  ف 
 الواحد، البلد ف 

ح بي    مستمر  سنوي اطار اتفاق وفق  اجل من ،(الرابطة اقامة قبل المحلية السلطة مع او) الرابطة وبي    المقتر
   سنوات 4 لكل مال   بحجم لاعما تنفيذ

 (م.ق.ض يشمل ال) شيكل 20،000،000 حوال   معا ايضا الرابطتي    كل ف 
 :كالتال  

 .(مجاري او مياه) خطوط مد اعمال     4.6.1
 (مجاري او مياه) رئيسية خطوط صيانة اعمال     4.6.2
   اطار اتفاق    4.6.3

ح فيه اختت   العلنية المناقصة قوة  من اتفاق القصد - البند هذا ف   .كمزود المقتر
ط لغرض تقبل ال مستمر  سنوي  اطار اتفاق بموجب ليس  الرابطة لصالح  مشاري    ع تنفيذ    4.6.4  االقص الشر

 .هذا
ط توفر الثبات ح عىل هذا االقص الشر احه يرفق ان المقتر  قبل من ومصادقة محام، امام موقعا أ الملحق باقتر
 مراقب عىل .سنوات 4 لكل السنوات المالية الدورة بحجم حسابات بمراق من مصادقة وكذلك العمل، طالب

   محلية، سلطة  او) والمجاري  المياه  رابطة لصالح العمال تتطرق  المسجلة الدورة  ان يذكر  ان الحساب
 ما  اوقات ف 

   الرابطة اقامة قبل
 .(السلطة تلك  ف 

وط سائر  .ه   كما باقية القصوى الشر
 .الحقا مناسب تبليغ  ويصل يؤجل احاتاالقتر  لتقديم االخت   الموعد

، يرون المحام    عام مدير مزراح 

 

 

 


