
 . 11:00 الساعة 27.02.2018 الثالثاء يوم سيعقد العروض مقدمي لقاء

 .تكفا-بيتاح في 5 هشنياه هعلياه بشارع ميتاف بمكاتب يكون الملتقى نقطة

 .تشبليك ليئونيد السيد - 054 - 5605811 :المقاولين جولة حول لإلستفسار الهاتف رقم

 :الزامية شروط

 المقاولين سجل في العروض، تقديم بموعد المسجلين، لمقاولين بالمناقصة اإلشتراك يحق .1

 .2 -ب 400 برمز 1969 - لعام إنشائية، هندسة ألعمال مقاولين تسجيل قانون وفق

 العرض، مقدم إسم على المفعول سارية مصلحة رخصة يرفق ان العرض مقدم على .2

 .المجاري بمجال المطلوب

 ال ما األخيرة، الخمس بالسنوات نفذ انه على تدل مستندات يرفق ان العرض مقدم على.3

 بضغط غسل تسددات، فتح( جارية صيانة بمجال أعمال، لتنفيذ إثنين )2 ( تعاقدين عن يقل

 لوائية/بلدية ومجاري مياه شركة ألجل مجاري بشبكات ،)خطوط تصوير ضخ، عالي،

 سلطة ألجل او األقل على نسمة  100000 سكان عدد ذات بلدية سلطة بنطاق تعمل التي

 .2 ال التعاقدات من واحد كل بخصوص ، األقل على نسمة 100000 سكان عدد ذات بلدية

 ،)وبعد بالميدان فيضان تجميع، آبار امتصاص، آبار( ضخ فقط نفذ الذي عرض مقدم الشك، إزالة ألجل

 .اإللزامي الشرط هذا يستوفي ال - مجاري خطوط وتصوير غسل تسددات، بمعالجة تجربة دون

 .ج.ش 300000 بمبلغ للمناقصة بنكية كفالة إرفاق العرض مقدم على.4

 تصنيعها سنة التي بيوفيت مجاري شاحنات )4 ( اربع صاحب يكون ان العرض مقدم على.5

 بشرية قوى/طواقم كع ،"سوبركومبي" بيوفيت مجاري وشاحنة األقل على 2011 هي

 شاحنات جميع يوفّر ان إلتزام لعرضه يرفق ان العرض مقدم على .تشغيلها لغرض المطلوبة

 فوزه بحال ميتاف، لمتطلبات وفقا ً ميتاف، في عمله لصالح بالتوازي أعاله المفصلة المجاري

 هو العرض مقدم ان تدل التي المجاري شاحنات رخص يرفق ان العرض مقدم على .بالمناقصة

 األقل على 2011 هي تصنيعها سنة التي بيوفيت مجاري شاحنات 4 عن يقل ال ما مالك

 العرض مقدم خاصة ليسينج نسخة - لذلك بدال ً او ،"سوبركومبي" بيوفيت مجاري وشاحنة

 بمستند كالمفصل األقل، على 2011 هي تصنيعها سنة التي بيوفيت مجاري شاحنات بشأن

 على شهرا ً 12 -ل المفعول سارية تكون ان الليسينج إتفاقية على .خاص تقني بمفصل - 4 و

 .المناقصة نشر موعد من األقل

 على العرض مقدم إسم على المفعول سارية ISO 9001 شهادة إرفاق العرض مقدم على.6

 .مجاري شبكات وصيانة تنظيف بمجال جودة إدارة نظام وجود

 .المناقصة لمستندات د كملحق المرفق بالنص توصية مكاتيب 3 يرفق ان العرض مقدم على.7

 كل .فقط العمل داعي مهندس/عام مدير قبل-من موقّعة تكون ان التوصية مكاتيب على

 .3 للبند بالتطرق ذكره تم الذي العمل داعي قبل من منحها يتم توصية

 ثانويين مقاولين تشغيل يتم لن انه يشير به الذي خطي إلتزام لعرضه العرض مقدم يرفق.8

 .مجاري خطوط وغسل تسددات مغالجة لتنفيذ قبله من

  :عامة معلومات

 كل شهرا ً 12 لمدة امكانيات 4 + األعمال بدء أمر إصدار تاريخ من شهرا ً 12 :التعاقد مدة *

 .منها جزءا ً او واحدة

 شلوميت/ياعل( المسبق بالتنسيق مجانا ، المناقصة، مستندات على اإلطالع يمكن *

 تواصل تفاصيل تسليم مقابل قبولها يتم المناقصة مستندات .) 03-9395553/593

 .وجودها بحال توضيح، مكاتيب إرسال لغرض المناقصات، فرع رئيس إلستخدام تكون التي

 الثالثاء يوم حتى ، 2الطابق في المناقصات لصندوق - الشركة لمكاتب العروض تقديم يجب *

 .مغلق بمغلف 00:13 الساعة 13.03.2018

 .عرض أرخص بقبول ميتاف تلتزم ال *

 .المذكور الموعد في المناقصات صندوق في تتواجد لم عروض تقبل لن ميتاف

عام مدير مزراحي، يارون المحامي


