
ميتاف - جنري ونتجدد الجلك طوال الوقت

تدعو بهذا عروضًا لتنفيذ االعمال اآلتية:
مناقصة رقم 103/15 - تقدمي خدمات نظافة
لقاء وجولة مقاولني ستعقد يوم االربعاء 25.02.2015  الساعة 10:00.

مكان امللتقى سيكون مبكاتب ميتاف بشارع هعلياه هشنياه 5، بيتاح-تكفا)بطابق املدخل(.
رقم الهاتف لالستفسار عن جولة املقاولني: 5607489-054 - السيد اميران شومحاييف.

االشتراك في اللقاء جولة املقاولني - اجباري.
شروط الزامية:

يحق االشتراك باملناقصة، ألفراد مواطني إسرائيل وشركات مسجلة وفق القانون في إسرائيل، 
العروض،  تقدمي  موعد  سبقت  التي  األخيرة  سنوات   )5( اخلمس  في  مثبتة  جتربة  لديهم  الذين 
مبجال تقدمي خدمات النظافة، لثالثة مباني عمومية/جتارية على األقل بالتوازي، وعلى األقل 2 

أعمال منهن مبساحة 1،500 م.ر على األقل كل واحد.
على مقدم العرض أن يرفق إفادة تشمل جميع التطلبات املفصلة في امللحق 1 في مستندات 

املناقصة.
أ.  املشترك مقدم العرض ، هيئة قضائية، الذي إشترى مستندات املناقصة؛ الذي جميع مستندات 

     املناقصة، مبا في ذلك الكفالة البنكية، مقدمة من قبله ومسجلة على إسمه فقط.
ب.  على مقدم العرض  ان يرفق لعرضه كفالة بنكية، كاملفصل في مستندات املناقصة.

جـ.  اشتراك بلقاء وجولة مقاولني. 
د. شراء مستندات املناقصة.

على مقدم العرض أن يرفق لعرضه املستندات اآلتية:
أ.  تصديق ساري املفعول على ادارة مسك حسابات وتسجيل وفق قانون صفقات 

    هيئات عامة )تطبيق إدارة حسابات(،لعام-1976.
ب.  تصديق ساري املفعول عن خصم ضريبة دخل باألصل.

جـ.  تصديق محامي او محاسب ومستندات، بشأن تسجيل الشركة، الشراكة و/
    او اجلمعية وفق القانون )شهادة جمعية، مذكرة ودستور(، هوية مالكي األسهم 

    ونسبة ملكيته بالشركة، أسماء املخولني بالتوقيع وسلطتهم بالزام الشركة بتوقيعهم.
د. تصديق محامي او محاسب املشترك، وفقاً له ان املشترك الذي وّقع على مستندات العرض.

هـ.  على مقدم العرض ان يرفق لعرضه تصديق وتوصيات من أطراف عمل معهم على تنفيذ 
    األعمال كاملطلوب في بند التجربة املهنية في شروط الطلب للعروض. وأيضاً، على مقدم 

    العرض ان يرفق لعرضه إفادة موقعة أمام محامي، الذي يفصل ان مقدم العرض )كمزود 
    خدمات نظافة( عمل بشكل متتالي 3 سنوات على األقل، من بني 5 السنوات األخيرة بتزويد 

    خدمات نظافة.
و. إفادة موقعة بشأن تشغيل عمال أجانب وفق القانون وتسديد األجر األدنى وفق قانون 

     صفقات هيئات عامة )تطبيق إدارة حسابات، تسديد واجبات الضرائب، األجر األدنى 
     وتشغيل عمال أجانب وفق القانون ( لعام-1976 بالنص املرفق كملحق رقم 10 للعقد 

     قيد املناقصة. 
معلومات عامة:

*  تكاليف شراء املناقصة - 300 ش.ج، غير مسترد بكل االحوال.
*  ميكن االطالع على مستندات املناقصة مجانا. يجب التنسيق مسبقاً بهاتف-

.03-9395553/593      
*  مدة التعاقد: 12 شهراً+ 4 امكانيات ملدة 12 شهراً كل واحدة.

*  ميكن شراء كراس املناقصة في مكاتب الشركة بشارع هعلياه هشنياه 5، زاوية شارع 
     هيس، بيتح تكفا، ايام االحد- اخلميس بني الساعات 16:00-9:00 )ال يشمل االعياد(. 

     يجب التنسيق مسبقاً بهاتف - 9395553/593-03 )ياعل شاوص افرات/ 
     شلوميت أفيدان(. 

*  تقدم العروض في مكاتب الشركة - في صندوق املناقصات في الطابق 2، 
     حتى يوم األحد 15.03.2015 الساعة 13:00 داخل مغلف مغلق.

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

احملامي يارون مزراحي 
مدير عام 


