
 تدعوا بذلك لتنفيذ األعمال التالية
 -  101/  20مناقصة رقم 

وتوفير وقود للمركبات التابعة للشركة بواسطة وحدات تعبئة وقود اوتوماتيكية الشروط المسبقة   توفير، ازالة وفحص وحروقات
يسمح بتقديم العروض لمقدمي العروض الذين يستوفون بأنفسهم و/او بواسطة شركة تابعة لهم كل الشروط التراكمية المفصلة  

 وفقا لما يلي:
ية بحسب قانون تشغيل الهيئات العامة وحاصل على براءة ذمة ضريبية أ. مشتغل مرخص م.ض، ويدير كافة السجالت الضريب 

 مرفقة بكافة التصاريح.
بحسب ما هو مفصل في االقرارين الموجودين في   1976ب. لديه كافة التصاريح الالزمة بحسب قانون تشغيل الهيئات العامة 

 الملحق و؛ في وثائق المناقصة.
مراقب وسائل النقل في وزارة المواصالت، وكل ذلك بحسب تقييم المراقب ووفقا   ج. لديه تصريح باستالم وقود صادر عن

 ، ويجب على مقدم العرض ارفاق نسخة تصريح. 1970 -للتصاريح المطلوبة (نقل الوقود) 
 -د. لديه تصريح تخزين، نقل وبيع المحروقات، وكل ذلك بحسب تعليمات العمل والتشغيل (االعمال المستلزمة للتصاريح) 

 ، على مقدم العرض ارفاق نسخة تصريح. 1995
 ه. على مقدم العرض ارفاق تصريح سموم ساري. 

و. لديه خبرة مثبته في مجال توفير الوقود وازالة الوقود بحسب القوانين المعمول بها في هذا المجال وبحسب قانون جودة البيئة 

بتوفير نقاط اوتوماتيكية للتزويد بالوقود للمركبات مستوفية يجب ارفاق الشهادات ز. لديه تصريح ساري  ISO :14001قانون 

 لكافة المواصفات، على مقدم العرض ارفاق كافة الشهادات السارية.
 محطة وقود على االقل على مستوى قطري. ويجب ارفاق قائمة بمواقع المحطات.  100ح. مقدم العرض لديه 

ساعة، ويجب   24اق مدينة بيتح تيكفاه، واحدة منهما تعمل على مدار ) محطات وقود على االقل في نط2ط. لديه اثنتين ( 
 ارفاق اقرار بحسب المطلوب اعاله. 

 ) في وثائق المناقصة.1ي. مقدم العرض عليه ارفاق كفالة بنكية سارية حسب االصول بحسب الصيغة في الوثيقة ه ( 
 معلومات عامة: 

 ل . يمكن معاينة وثائق المناقصة وتلقي نسخة منها مجانا، بتنسيق هاتفي مسبق يوم منح قرار البدئ بالعم 120مدة التعاقد هي . 
يعيل شاوس / ميتال فنيت ) تلقي وثائ المناقصة يكون مقابل بيانات المتلقي والتي ستكون تحت ( 03-9395553/667

 تصرف لجنة المناقصات وايضا إلرسال رسائل االستفسار. 
  13:00الساعة  23.06.2020حتى يوم األربعاء  2لمقر المناقصات في الطابق  -ة يجب تقديم العرض في مكاتب الشرك. 

 في مغلف مغلق. 
ميتاف ال تتعهد بقبول العرض األرخص او اية عرض كان ميتاف لن تتلقى العروض التي لن تكون موجودة في صندوق . 

 المناقصات في الموعد المذكور المحامي يرون مزراحي، المدير العام 
  
  

  

 


