تدعوا بذلك لتنفيذ األعمال التالية مناقصة رقم  - 104/19تنفيذ تحديث خرائط فوتوغرامري وتنفيذ اورتوفوتو
لقاء المقاولين /مقدمي العروض سيكون في تاريخ  04.11.2019الساعة  11:00في مكاتب ميتاف وعلى مقدمالعرض ان
يبلغ بشكل مسبق عن حضوره اللقاء بتبليغ السيدة اياله شفايتسمان  9395562-03او ايميلalla@meitav-
 pt.co.ilحتى تاريخ  03.11.2019الساعة  .15:00الشروط المسبقة :يسمح باالشتراك فقط لمنيستوفي كل الشروط المسبق
ة التالية .1 .على مقدم العرض ارفاق تصريح عمل ساري( ،ألجير أو متعاقد) بأنيكون مساح معتمد.
.1.1إلثبات هذا الشرط يجب ارفاق السيرة الذاتية وكل الوثائق ذات الصلة.
.1.2في حال لميكن السماح هو مقدم العرض عليه ارفاق باإلضافة لشروط البند 11اشهار مقدم خدمة
للمساحة من جهة مقدم العرض بالصيغة المرفقة (الملحق. )6
 .2على مقدم العرض ان يقدم كافة الوثائق بحسب ماهو مفصل ،ويشمل كفالة المناقصة ،عروض السعر
رسائل التوصية ،وقائمة المتطلبات في المناقصة.
 .3على مقدم العرض ان يرفق اشهار إلدارة الحسابات ودفعالضرائب بحسب األصول.
منظومة جودة في مجال تنظيف وصيانة المجاري .4 .على مقدم العرض ارفاق تصريح مشتغل مرخص.
 .5علىمقدم العرض ان يشارك في لقاء المقاولين  /مقدمي العروض -الزامي.
 .6علىمقدمالعرضانيرفققائمةمفصلةبأسماءالعمااللذينسيعملونفيفياألعمالموضوعالمناقصة،وفي
حال فاز مقدم العرض في المناقصة ،فيجب عليه ان يضم في الطاقم عنصر واحد على األقل حامل لشهادة مساحمن جهة مر
كز رسم الخرائط في إسرائيل (م ف”ي) ،مدير مشروع ومدير جمع بيانات.
 .7على مقدم العرض ارفاق سيرة حياة مدير المشروع (والتصاريح األكاديمية ذات الصلة ،في حال وجودها)
 .8علىمقدمالعرضتقديمالسيرةالذاتيةلمديرجمعالبيانات(والتصاريحاألكاديميةذاتالصلة،فيحالوجودها)
 .9مقدمالعرضنفذبينالسنوات2018-
2012اعمالرسمخرائطمشابهةلموضوعالمناقصةبعدد3اوأكثر وذلك لصالح سلطاتحكومية /مجالس بلدية  ،شركات مياه ،نتي
في يسرائيل ،سلطة الموانئ ،سلطة المطارات قطارات اسرائيل ،وان تكونالمساحة المنفذة ال تقل عن  15,000دونم على وك
ل واحدة  827وألجل اثبات
استيفاءهذا الشرط يجب ارفاق التصاريح الالزمة من الجهات الحكومية بحسب الملحق  1أ.
 .10مقدم العرضيرفق ( )3توصيات لثالث جهات عمل معها وقدم لها الخدمات بين السنوات 2018-
 2012كما هو موجود في الملحق 1أ بحسب الصيغة الموجودة في النموذج الملحق  1ب .التوصيات بصيغة أخرى
لن يتم استقبالها ألجل استيفاء هذا الشرط .ولن يتم احتسابها في مركبات الجودة.
 .11الشركات عليها ارفاقتصريح مكتوب ،بخصوص تسجيل الشركة وارفاق كل الوثائق ذات الصلة.
 .12كفالة بنكية بما يتناسب مع ما هومفصل في البند  2من وثائق المناقصة.
 .13المتطلبات التقنية كما هي مفصلة في الملحق  7من وثائق المناقصة.
 .14مقدم العرض لديه عائد مالي يصل الى  250,000على األقل( ،قبل القيمة المضافة) في كل واحدة من
السنوات  2012وحتى ( 2018شامل) .ألجل استيفاء هذا الشرط يجب ارفاق اقرار محاسب.
معلومات عامة  .مدة التعاقد :هذا االتفاق سيكون ساري حتى نهاية تنفيذ العمل ويشمل  6أشهر كفالة .
 .يمكنمعاينة وثائق المناقصة وتلقي نسخة منها مجانا ،بتنسيق هاتفي مسبق(يعيل /شولميت
03 )9395553/667تلقي وثائ المناقصة يكون مقابل بيانات المتلقي والتي ستكون تحت تصرف لجنة المناقصاتوايضا إلرس
ال رسائل االستفسار.
 .يجب تقديم العرض في مكاتب الشركة  -لمقر المناقصات في الطابق  2حتى يوم الثالثاء  24.11.2019الساعة 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

