
تستدعي بهذا عروضاً لتنفيذ األعمال اآلتية:
هندسية  وم��ش��ورة  تخطيط  خ��دم��ات  ت��زوي��د   -  120/15 رق��م  مناقصة 

ألعمال بنى حتتية مياه ومجاري
شروط إلزامية

أ.  على مقدم العرض ان يكون صاحب أقدمية لـ5 سنوات على األقل بتقدمي خدمات 
     تخطيط ومشورة هندسية مبجال شبكة مياه ومجاري بلدية، مع التشديد على جتربة 

     مثبتة بأعمال مبدن كبيرة وبداخل منطقة مبنية.
ب.  على املرشح من قبل مقدم العرض ان يكون على األقل صاحب لقب أول مبجال 

      الهندسة. على مقدم العرض ان يرفق لعرضه شهادة مهندس مدني - ملجال إدارة 
      مشاريع هندسية.

ج.  على مقدم العرض ان يكون صاحب معرفة وخبرة مبوضوع تخطيط بنى حتتية.
د.   على مقدم العرض ان يرفق لعرضه تصديق من موظف مرخص، من محاسب او 

       من مستشار ضريبة، او نسخة عنه، الذي يذل ان مقدم العرض يدير مسك حسابات 
        وسجالت وفق قانون صفقات هيئات عامة )تطبيق مسك حسابات وتسديد واجبات 

       الضريبة(، لعام-1976؛
هـ.  على مقدم العرض ان يرفق لعرضه تصديق ساري املفعول عن تسجيل بسجل 

       املهندسني بإسرائيل.
و.   على مقدم العرض ان يرفق سيرة ذاتية وحملة مهنية للمرشح/ين من قبله لتنفيذ 
       العمل قيد املناقصة التي بالعنوان، وبها تفصيل بشأن مشاريع بها عمل املرشح 
       منذ سنة 2010 )او قبل ذلك(. عرض من مقدم العرض الذي جتربته بعد املوعد 

       املذكور  ستنفى قطعياً.
ز.   على مقدم العرض ان يشتري على اسمه مستندات 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 جزءاً 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(.
*  يجب تقدمي العروض في مكاتب الشركة - في صندوق املناقصات في الطابق 2، 

     حتى يوم األحد  29.11.2015 الساعة 13:00 داخل مغلف مغلق.
*  ال تلتزم ميتاف بقبول أرخص عرض.

ميتاف لن تقبل عروض لم تتواجد في صندوق املناقصات في املوعد املذكور.
احملامي يارون مزراحي
                                                                               مدير عام

ميتاف - جنري ونتجدد الجلك طوال الوقت


