
 تدعوا بذلك لتنفيذ األعمال التالية
 20.12.2020تنفيذ أعمال صيانة في شبكات المياه العامة لقاء المقاولين سيعقد في يوم الخميس - 106/  20مناقصة رقم 

بيتح تيكفا رقم الهاتف لالستفسار   6اللقاء سيكون في مخازن لطوارئ التابعة لميتاف في شارع هعلياه شفلب   10:00الساعة 

الزامي الشروط المسبقة يمكن فقط   -ليونيد تشافيك االشتراك في جولة المقاولين  - 054 - 5605785بخصوص لقاء المقاولين: 

 لمقدمي العطاءات الذين يستوفون المعايير التراكمية التالية المشاركة وتقديم العطاءات لهذا العطاء:
وفًقا لقانون تسجيل المقاولين  يجوز للمقاولين المسجلين المشاركة في المناقصة ، وقت تقديم العطاءات ، في سجل المقاولين.1

 في الكود  1969 -ألعمال هندسة البناء ، 

 وان يكون ساريا بتسجيله كمقاول مسجل.  2ب   260

يمتلك العارض )نفسه( خبرة كمقاول رئيسي في تنفيذ أعمال مد الخطوط وأيًضا أعمال صيانة الكسور ، لمؤسسة المياه .2
شهًرا متتالًيا( ،  36سنوات متتالية ) 3ام المياه / الصرف الصحي البلدية ، لمدة والصرف الصحي / السلطة المحلية ، في نظ

وفًقا التفاقية إطارية سنوية مستمرة. الشركة أو السلطة المحلية ، حيث تم استخدام نظام المياه / الصرف الصحي الذي قام فيه  
ساكن.باإلضافة إلى ذلك ، في وقت    120.000قل عن مقدم العطاء بأعمال الكسر في وقت الصيانة من قبل العارض بما ال ي 

تقديم العطاءات ، يوفر العارض ، بصفته المقاول الرئيسي ، أعمال صيانة عطل في نظام المياه / الصرف الصحي التابع للبلدية 
  120.000عن ، لشركة / سلطة محلية ، حيث يوفر نظام المياه / الصرف الصحي الذي يحتفظ به العارض خدمات لما ال يقل  

 من السكان. 
 ألجل استيفاء هذا الشرط: 

أ. أعمال صيانة الكسور هي أعمال يتم تنفيذها وفًقا التفاقية إطارية سنوية بين العارض ومؤسسة المياه والصرف الصحي / 
 السلطة المحلية ، لتنفيذ أعمال صيانة الكسور في شبكة المياه / الصرف الصحي البلدية.

ال يشمل أنظمة المياه والصرف الصحي الموجودة داخل المباني التي تملكها /  -لصرف الصحي البلدية ب .نظام المياه / ا
 تحتفظ بها البلدية )مثل المالعب الرياضية(.

شهًرا غير مطلوبة للجزء األول من الشروط المسبقة ، والمشاركة في الجزء الثاني من شروط الحد األدنى هي   36ج. خبرة 

 لنفس الشركة.
. سيتم فحص عدد السكان وفًقا لبيانات المكتب المركزي لإلحصاء اعتباًرا من الفترة ذات الصلة ، ومن الواضح أن العارض د

ساكن ، ال يفي   120.000الذي سيحافظ على جزء من نظام المياه / الصرف الصحي المحلي ، في منطقة يعيش فيها أكثر من 

 ساكن على األقل.  120.000لعارض من قبل بالحد األدنى ، ما لم يتم استخدام جزء ا

يجب على العارض إرفاق المستندات التي تثبت االمتثال لهذا الحد ، عندما ُيطلب من ُمصدر التصريح توضيح أنه رأى 
 المتطلبات في المناقصة قبل منح موافقته ، مع التأكيد على عدد السكان الذين يستخدمهم النظام الذي سيحتفظ به العارض. 

 يجب على العارض إرفاق ضمانة بالمناقصة كما هو مطلوب في وثائق المناقصة.. 3
خطابات توصية في الصياغة المرفقةفي الملحق “ب”. يجب توقيع خطابات التوصية  3يجب على العارض أن يرفق بعطاءه . 4

أعاله. لن  2المحدد بالرجوع إلى القسم من قبل المدير التنفيذي / المهندس للعميل فقط ، وسيتم تقديم كل توصية من قبل العميل 

 يتم قبول توصيات الصياغة األخرى.
يجب أن يمتلك العارض األدوات المذكورة أدناه ، اعتباًرا من تاريخ نشر المناقصة وفًقا للتراخيص التي سيتم تضمينها . 5

 كجزء من العطاء:

 أداة واحدة.  - SHAأو  JCB-3أ. نوع حفارة 

 أدوات. 2عدد  -أو ما بعده  2016، من عام اإلنتاج  ب. أسطوانة أسطوانية

 ادوات.  2عدد  -أو ما بعد  2016ج. حفار كاتربيلر صغير ، من 

 ادوات.  2 -أو ما بعد  2016د. مجرفة دراجة صغيرة ، من  

 الزامي.  -المشاركة في اجتماع المقاولين . 6
 .  1993من الئحة التزامات العطاء   6ط المحددة في القسم يجب إرفاق بيان من قبل العارض يستوفي بموجبه جميع الشرو. 7

لم تتم إدانة العارض في الماضي من قبل محكمة و / أو لم يتم تقديم الئحة اتهام ضده و / أو ضد مدير من مديريه ، . 8
  1977العقوبات ، )جرائم الرشوة( من قانون  290 - 297الرتكاب جريمة تنطوي على مخالفة مالية أو جنائية بموجب المواد 

 من قانون العقوبات )جرائم 383 - 393)من اآلن فصاعًدا: “قانون العقوبات”( ، أو وفًقا للمواد 

من قانون العقوبات )جرائم االحتيال واالبتزاز واالبتزاز( و / أو في المسألة ذات   438إلى   414السرقة( ، أو وفًقا للمواد 

ي أي شخص من أي نوع و / أو صدر أمر بمنع التهديد من المضايقة ضده و / أو ضد الصلة بأداء األعمال و / أو اإلصابة ف

سارية   ISO 9001. يجب على العارض إرفاق شهادة 9 - 2001مدير من مديريه وفًقا لقانون منع التهديد من التحرش ، 

الذي ال يستوفي جميع الشروط  المفعول باسم مقدم العطاء لوجود نظام إدارة جودة في المجال الخاضع للمناقصة العرض 
 لن تتم مناقشته على اإلطالق. -المذكورة أعاله أو أحدها 

 يرفق المشارك المستندات والشهادات التالية باإلضافة إلى اقتراحه: 
 .- 1976شهادة سارية المفعول إلدارة الدفاتر والسجالت ، وفقا لقانون معامالت الهيئات العامة • 

 ضريبة الدخل في المصدر.  شهادة صالحة على خصم• 
شهادة مصدق عليها من قبل محام أو محاسب / من الهيئة المشاركة ، فيما يتعلق بالتسجيل القانوني للشركة (شهادة التأسيس • 

 والنظام األساسي) ، وهوية المساهمين وحيازتهم في الشركة ، وأسماء المفوضين بالتوقيع وسلطتهم في إلزام الشركة بالتوقيع. 
 أكيد محامي أو محاسب المشارك ، والذي بموجبه قام المشارك بالتوقيع على مستندات العرض. ت • 

 معلومات عامه : 



يمكن قراءة وثائق المناقصة وشروطها واستالمها مجاًنا عن طريق البريد اإللكتروني خالل ساعات العمل العادية بترتيب • 
شاوس إفرات / ميتال فينير(. والباقي إلرسال خطابات التوضيح إن )ياعيل  03 - 9395553/  667مسبق عبر الهاتف 

 وجدت. 
إلى صندوق العطاءات في   -شهر. “يجب تقديم العطاءات إلى مكاتب الشركة  12خيارات كل   4شهر +   12مدة العقد: • 

لعرض األرخص في ظرف مختوم. ال تتعهد “ميتاف” بقبول ا 13:00الساعة   11.01.2021هشومير بأرضية المدخل حتى  

ميتاف لن تقبل باي عرض كان لم يكن موجود في صندوق المناقصات في الموعد المذكور المحامي يرون مزراحي، المدير 
 العام 

 


