
تستدعي بهذا عروضاً لتنفيذ األعمال اآلتية:
مناقصة رقم 100/17 - 

إدارة مشاريع وإشراف على أعمال مبجال
 بنى حتتية مياه ومجاري

شروط إلزامية
أ.  على املرشح ان يكون صاحب أقدمية لـ3 السنوات األخيرة )2016-2014( على 

     األقل بتقدمي خدمات إدارة مشاريع وإشراف عى أعمال مبجال بنى حتتية مياه 
     ومجاري بلدية و/او بإدارة صفيف إشراف عى أعمال مبجال بنى حتتية مياه 

    ومجاري بلدية، مبدن كبيرة ذات عدد سكان 200،000 نسمة على األقل )مالحظة: 
    وفقاً للمعطيات التي ُنشرت باملكتب املركزي لإلحصائيات بكل سنة ذات صلة لتنفيذ 

    األعمال فعلياً(،  وداخل منطقة مبنية، بكل واحدة من السنوات 2016-2014، على 
    مقدم العرض ان يعبئ امللحق أ-1.

ب.  على املرشح من قبل مقدم العرض ان يكون صاحب جتربة لـ 3 السنوات األخيرة 
      بتقدمي خدمات إدارة مشاريع وإشراف عى أعمال مبجال بنى حتتية مياه ومجاري 

      بلدية و/او بإدارة صفيف إشراف عى أعمال مبجال بنى حتتية مياه ومجاري بلدية، 
      بحجم مالي 2 مليون ش.ج على األقل لكل واحدة من السنوات 2014، 2015، 2016. 

      على مقدم العرض ان يعبئ امللحق أ-2.
ج.على املرشح من قبل مقدم العرض ان يكون على األقل صاحب لقب أول مبجال 

    هندسة املياه/هندسة مدنية. على مقدم العرض ان يرفق لعرضه شهادة مهندس 
    مياه/مهندس مدني.

د. على مقدم العرض ان يرفق لعرضه تصديق ساري املفعول عن تسجيل بسجل 
    املهندسني بإسرائيل.

هـ.على مقدم العرض ان يرفق سيرة ذاتية وحملة مهنية للمرشح من قبله لتنفيذ 
     العمل قيد املناقصة التي بالعنوان، وبها تفصيل بشأن مشاريع بها عمل املرشح 

     بالسنوات الثالث األخيرة.
و. على مقدم العرض ان يرفق لعرضه املستندات اآلتية:

     1. نسخة عن شهادة مصلحة مرخصة.
     2. تصديق محتلن عن إدارة مسك حسابات وسجالت وفق قانون صفقات هيئات 

          عامة لعام-1976.
     3. تصديق محتلن عن خصم ضريبة باألصل.

     4. نسخة عن مستندات املناقصة موقعة من-قبل مقدم العرض.
     5. تفصيل هيئات ألجلها مت التنفيذ من-قبل مقدم العرض إدارة صفيف إشراف عى 

          أعمال مبجال بنى حتتية مياه ومجاري و/او أدار مشاريع/إشراف عى أعمال 
          مبجال بنى حتتية مياه ومجاري )وفق اجلدول املرفق بامللحق أ-1(.

     6. الئحة مشاريع لبنى حتتية مياه ومجاري، بإطارها أدار مقدم العرض صفيف  
           إشراف عى أعمال مبجال بنى حتتية مياه ومجاري و/او قدم مقدم العرض خدمات 

          إدارة مشاريع وإشراف عى أعمال مبجال بنى حتتية مياه ومجاري بالسنوات 
          الثالث األخيرة كاملفصل بامللحق أ-2.

     7. 3 توصيات، بالنص املرفق بهذا كملحق ب. كل واحد من الـ-3 توصات تكون 
          من سلطة بلدية/شركة مياه ومجاري به/بها مقدم العرض صفيف إشراف عى 

            أعمال مبجال بنى حتتية مياه ومجاري بلدية و/او قدم مقدم العرض خدمات إدارة 
          مشاريع وإشراف عى أعمال مبجال بنى حتتية مياه ومجاري بالسنوات 2014-2016 

           بتوقيع طرف مسؤول بالسلطة البلدية/شركة املياه واملجاري.
     8. إفادة وإلتزام مقدم العرض إلستيفاء شروط املناقصة، بالنص املرفق بهذا كملحق ج.

معلومات عامة:
*  مدة التعاقد:12 شهراً+ 4 امكانيات ملدة 12 شهراً او جزءاً منها كل واحدة.

*  ميكن اإلطالع على مستندات املناقصة واإلطالع عليها، مجاناً، بتنسيق هاتفي 
      مسبق )ياعل/ شلوميت 9395553/593-03(. يتم تلقي مستندات املناقصة مقابل 

      تسليم تفاصيل التعاقد التي يتخدمها رئيس فرع املناقصات، بجملة األمور، لغرض 
      ارسال مكاتيب توضيح، بحال اذا وجدت.

*  يجب تقدمي العروض ملكاتب الشركة - لصندوق املناقصات في الطابق 2، 
     حتى يوم األربعاء 08.02.2017 الساعة 13:00 داخل مغلف مغلق.

*  ال تلتزم ميتاف بقبول أرخص عرض.
ميتاف لن تقبل عروض لم تتواجد في صندوق املناقصات في املوعد املذكور.

احملامي يارون مزراحي، مدير عام 

ميتاف - جنري ونتجدد الجلك طوال الوقت


