
 :الزامية شروط
 /شركة او/و مرخصة مصلحة هو الذي شخص هو الذي عرض لمقدم بالمناقصة، االشتراك يحق

 بكل ،للمناقصة العرض تقديم بموعد يستوفي الذي بإسرائيل، القانون وفق مسجلة جمعية
 :ادناه المفصلة المتراكمة اإللزامية الشروط

 \ األقل، على متتالية سنوات لثالث مثبتة وتجربة أسبقية صاحب يكون ان العرض مقدم على .1
 ألجل عملية ومعدات تقنية معدات تزويد بتنفيذ ،) (2017 – 2014 ) العرض تقديم سبقت التي
 يرفق ان العرض مقدم على .األقل على واحدة عمومية هيئة او/.و جمعية او/و محلية سلطة

 تقديم تم لهم األقل على أطراف-  2من 1 أ كماحق المناقصة لهذه المرفق بالنص توصيات
 .المناقصة هذه قيد بالمجال الخدمات

 .األقل على 3،000،000 بقيمة سنوية فعاليات حجم صاحب يكون ان العرض مقدم على .2
 بقيمة سنوية فعاليات حجم تدل التي حسابات مدقق مصادقة يرفق ان العرض مقدم على

 . 2014 - 2017 السنوات من سنة لكل األقل على 3,000,000
 150،000 بمبلغ ميتاف، ألمر القانون، وفق موقعة تلقائية، بنكية، كفالة العرض مقدم يرفق .3
  2.أ كماحق المناقصة لهذه المرفق النص وفق

 - لعام المناقصات وجوب ألنظمة 6 بالبند المحددة الشروط يستوفي ان العرض مقدم على .4
 البند بهذا تدخل التي اضافة، او/و تصحيح وكل )"المناقصات وجوب أنظمة" :يلي فيما( 1993

 .ميتاف مع التعاقد فترة خالل ،)ادخالها بحال(
 مصادقة يرفق ان العرض مقدم على شركة، او/و جمعية العرض مقدم كون بحال.5
 مقدم باسم بالتوقيع المؤهلين التوقيع مخولي بشأن حسابات مدقق او محامي من

 .بموجبه واإلتفاقية المناقصة مستندات على بتوقيعهم والزامه العرض
 .مصلحة/الشركة عن لمحة يرفق ان العرض مقدم على.6

 .العرض مقدم اسم على مرخص مصلحة شهادة لعرضه يرفق ان العرض مقدم على7.

 .العرض مقدم اسم على ISO9001 مصادقة لعرضه يرفق ان العرض مقدم على8.
  :عامة معلومات

 شهرا ً 12 لمدة امكانيات 4 + اإلتفاقية على التوقيع يوم من شهرا ً 12 :التعاقد مدة *
 .منها جزءا ً او واحدة كل
 /ياعل(مسبق هاتفي بتنسيق مجانا، المناقصة، مستندات وتلقي االطالع يمكن *

 تفاصيل تسليم مقابل المناقصة مستندات تتلقى -9395553/593-03 ) . شلوميت
 ارسال لغرض األمور، بجملة المناقصات، فرع رئيس يستخدمخها التي اتصال
 .كهذه وجود بحال توضيح، مكاتيب

 يوم حتى ، 2الطابق في المناقصات لصندوق - الشركة لمكاتب العروض تقديم يجب *
 .مغلق مغلف داخل  13:00الساعة  04.01.2018الخميس

 .عرض أرخص بقبول ميتاف تلتزم ال *
 .المذكور الموعد في المناقصات صندوق في تتواجد لم عروض تقبل لن ميتاف

 عام مدير مزراحي، يارون المحامي


