
ميتاف - جنري ونتجدد الجلك طوال الوقت

شروط الزامية:
جميع  ل��ه،  شركة-تابعة  بواسطة  و/او  بنفسه  يستوفي،  ع��رض  ملقدم  باملناقصة  االش��ت��راك  يحق 

الشروط املتراكمة ادناه:
1(  مشغل مرخص لغرض ض.ق.م، يدير مسك حسابات وفق القانون وميلك تصديق على خصم 

       ضريبة باألصل من موظف الضريبة. على مقدم العرض إرفاق تصديقات.
2(  ميلك كل التصديقات الالزمة وفق قانون صفقات هيئات عامة، لعام-1976، كاملفصل في 

        اإلفادتني املرفقتني باملستند و ملستندات املناقصة.
للتعريف  3(  ميلك رخصة لنقل وقود من املشرف على السير في وزارة املواصالت، الكل وفقاً 
        بأمر اإلشراف على البضائع واخلدمات )نقل وقود(، لعام-1970. على مقدم العرض إرفاق 

        نسخة عن الرخصة.
4(  ميلك رخصة مصلحة لتخزين، نقل بيع وقود، الكل وفق تعليمات أمر رخصة املصالح 

       )مصالح ملزمة بالترخيص(، لعام-1995. على مقدم العرض إرفاق نسخة عن الرخصة.
5(  ميلك جتربة مثبتة بتزويد وقود وبتزويد أجهزة تعبئة وقود اوتوماتيكية وتعبئة 

         وقود مبركبات ذات أجهزة كهذه. على مقدم العرض إرفاق إفادة تدل عن جتربته كاملذكور أعاله.
100 محطة وقود على األقل بإنتشار قطري. على مقدم العرض إرفاق  6(  مقدم عرض لديه 

        الئحة محطات.
7(  مقدم عرض لديه محطتا وقود اثنتني على األقل باملجال القضائي لبيتاح-تكفا، التي على األقل 

       واحدة منها تعمل 24 ساعة باليوم. على مقدم العرض إرفاق إفادة كاملطلوب.
8(  مقدم عرض الذي قام بشراء مستندات املناقصة.

9(  مقدم عرض الذي أرفق كفالة بنكية لإلشتراك، بنص مستند ه�)1( ملستندات 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، او جزء منها.
*  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(. 

*  نلفت إنتباهكم أنه بالتواريخ 14.5.2015-12.5.2015 لن يكون باإلمكان اإلطالع و/او شراء 
      مستندات املناقصة.

*   يجب تقدمي العروض في مكاتب الشركة - في صندوق املناقصات في الطابق 2، حتى يوم األحد 
      31.05.2015 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

تستدعي بهذا عروضًا لتنفيذ األعمال اآلتية:
مناقصة رقم 112/15 - تزويد وقود وتعبئة وقود مبركبات 

الشركة بواسطة جهاز تعبئة وقود اوتوماتيكي


