
 :اآلتية األعمال لتنفيذ مقاولين من عروضا   بهذا تستدرج
 شرب مياه مراقبة شبكة تنفيذ - 103 / 18 رقم مناقصة

 العاد لمدينة المزّودة المياه جودة على ورقابة
 

 

 :الزامية شروط
 .ج.ش 32،000 بمبلغ للمناقصة بنكية كفالة1. 

 بسجل العروض، تقديم بموعد مسجلين، لمقاولين بالمناقصة اإلشتراك يحق - مقاول تصنيف 2. 
 : 1969 -لعام معمارية، هندسة ألعمال مقاولين تسجيل قانون وفق المقاولين

 بحجم 3 - أ مالي وتصنيف )كهرباء( 160 برمز لفرع المرخص - العرض مقدم/رئيسي مقاول
 كالمذكور مسجل مقاول كونه بشأن مصادقة يرفق ان العرض مقدم على. لعرضهم مالئم مالي
 .المناقصة تقديم لموعد المفعول ساري أعاله
ص - األنابيب أعمال لتنفيذ ثانوي مقاول  رمز ومياه، صحي صرف مجاري، رئيسي لفرع مرخَّ

 .لعرضهم مالئم مالي بحجم 1 - ب مالي وبتصنيف 400 
 – ج 100 برمز ي، البناء لفرع المرخص -بالموقع مصبوب باطون أعمال لتنفيذ ثانوي مقاول

 .لعرضهم مالئم مالي بحجم 1
 بأعمال سابقة تجربة صاحب عرض لمقدم بالمناقصة اإلشتراك يحق - سابقة تجربة3. 

 :أدناه كالمفصل شرب مياه ومراقبة رقابة، كهرباء،
 التي مستندات - مياه بمرفق مياه مراقبة شبكة وإنشاء ورقابة كهرباء أعمال تنفيذ بخصوص. أ

 من واحد كل أعمال، 2 األقل على األخيرة السنوات )5( بالخمس نفذ المقاول ان على تدل
 األعمال
 تشمل التي مياه، بمرافق شبيهة أعمال وتركيبة هنا عرضه حجم من 70 ٪ عن يقل ال بحجم

 تنبيه شبكات بصمامات، تحكم شرب، مياه مراقبة شبكات واتصاالت، مراقبة كهرباء، شبكات
 بواسطة تنفيذها تم األعمال ان بحال. المناقصة هذه بمستندات كالمفصل شابه، وما واوتوماتسيه

 تنفيذ تم ألجله المنظمة مستندات اصدار يجب ثانوية، مقاولة بواسطة العرض مقدم المقاول
 .الرئيسي المقاول مستندات وأيضا   العمل

 .اكثر او نسمة 50،000 سكان عدد ذات ببلدة األعمال تنفيذ تم. ب
 اتصاالت، رقابة، كهرباء أعمال: معناه اإللزامي الشرط هذا لشأن" شبيهة عمل تركيبة. "ج

 وما واوتوماتسياه تنبيه وشبات صمامات على وتحكم شرب مياه وعينات مراقبة شبكات تركيب
 .المناقصة بهذه المشمولة لتلك شبيهة عمل وشروط شبيه هندسي بمفصل شابه

 متراكمة هي أعاله المذكورة الصغرى بالبنود المفصلة اإللزامية الشروط ان نوضح: مالحظة
 .الشروط هذه مجموع استيفاء وإلزامي
 مصادقة المناقصة، لمستنداتأ ملحقك المرفقة الالئحة يعبئ ان العرض مقدم على إلزامي

 كمرافق. بها المذكورة األعمال من واحد لكل مراجع اق�وارف وبختم بتوقيعه محتواها صحة
 .شابه وما الداعي من مفصل مكتب نهائي، حساب عقد، ارفاق يمكن
 يجب ولكن مراجع، بتقديم حاجة يوجد ال - ميتاف لصالح تنفيذه تم السابق العمل ان بحال

 .العمل وجوهر المناقصة لرقم أ بملحق االشارة
 من المطلوبة المستندات ذات اصدار يجب ثانويين، مقاولين بواسطة األعمال تنفيذ تم ان بحال
 .الرئيسي المقاول ومستندات الرئيسي المقاول من توصية/مصادقة وأيضا   المقاولين، جميع



 هذا يحمل ما بكل امنية مرافق هي ميتاف خاصة المياه مرافق وجميع بسبب انه بهذا، نوضح4. 
 ان طرفه من العمال ذلك، في بما بالميدان لألعمال المنفذ والمقاول الفائز يلتزم معاني، من

 .)زرقاء( إسرائيلية هوية حاملي -جميعم يكونوا
 عمل مدير هو منهم واحد الذين األقل على عمال 3 يشمل العرض مقدم خاصة العمال طاقم5. 

 العمل مدير اسم بعرضه يشير ان العرض مقدم على المذكور، لغرض. أمان ومسؤول مؤهل
 .المفعول سارية تأهيل شهادة وارفاق األمان عن المسؤول واسم

 31.07.2018 الثالثاء يوم سُيعقد المقاولين لقاء. إلزامي - المقاولين بجولة اإلشتراك6. 
  11:00 الساعة
 .العاد في 95 زكاي بن بشارع ميتاف بمرفق سيكون اللقاء مكان
 الذي مقاول. ساس آنا السيدة - 054 - 5605788: المقاولين جولة حول للتفاصيل هاتف رقم

 هذه قيد المقاولين بجولة اإلشتراك من معفي 102 / 18 مناقصة قيد المقاولين بجولة إشترك
 على ذلك عن يبلّغ المناقصة هذه قيد المقاولين بجولة باإلشتراك المعني المقاول. المناقصة

 . 054 - 5605788 بهاتف ساس آنا للسيدة مسبقا   ساعة 24 األقل
  :عامة معلومات

 .العمل أمربدء إصدار يوم من تقويمية أشهر 3: التعاقد مدة * 
 مسبق بتنسيق مجانا، عنها، نسخة وتلقي المناقصة مستندات على االطالع يمكن * 
 شلوميت/ياعل(

 مستندات.  26.07.2018 أقصاه تاريخ حتى وذلك ،) 03 - 9395553 / 593 - بهاتف
 يتم المناقصة

 لغرض األمور، بجملة المناقصات، فرع رئيس يستخدمها التي التعاقد تفاصيل تسليم مقابل تلقيها
 .وجودها بحال توضيح، مكاتيب ارسال

 الثالثاء يوم حتى ،2 الطابق في المناقصات لصندوق - الشركة لمكاتب العروض تقديم يجب *
 .مغلق مغلف داخل 13:00 الساعة 14.08.2018 

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

 عام مدير مزراحي، يارون المحامي


