
جولة املقاولني ستجري يوم األحد 23.12.2015  الساعة 10:00.
نقطة امللتقى: بشارع ياد-بنيم زاوية شارع ايدملان، في بيتاح-تكفا.

*  رقم الهاتف لالستفسار عن جولة املقاولني: 5605788-054 - السيدة انه ساس.
*  االشتراك في جولة املقاولني - اجباري، ما عدا املقاولون الذين اشتركوا مبناقصة ميتاف 

     ورقمها 109/15.
 شروط الزامية:

نوضح بهذا انه لشأن هذه املناقصة يستطيع مقدم العرض أن يقدم عرضاً لوحده أو مع مقاول ثانوي، 
الذي يستوفي الشروط االلزامية كاملفصل في البند 3 أدناه. باحلالة املذ؛ورة أعاله مقدم العرض ملزام 
كامل  إستيفاء  عليه  ثانوي  مقاول  دون  عرضاً  العرض  مقدم  يقدم  حال  في  رئيسي.  مقاول  يكون  ان 

الشروط االلزامية بنفسه.
1. على مقدم العرض ان يرفق كفالة بنكية للمناقصة، كاملطلوب في مستندات املناقصة.

 2. لدى مقدم العرض تصنيف مقاولني مرخص لفرع رئيسي بناء، برمز 100 ج1-. على مقدم العرض ان 
      يرفق تصديق بشأن كونه مقاول مسجل كاملذكور أعاله ساري املفعول ملوعد تقدمي املناقصة.

3. جتربة سابقة - يحق اإلشتراك باملناقصة ملقدم عرض صاحب جتربة سابقة كاملفصل أدناه:
     أ. املقاول الرئيسي يقدم مستندات تدل على ذلك، انه نفذ فعلياً بالسنوات اخلمس األخيرة التي سبقت 
        موعد تقدمي املناقصة، ما ال يقل عن 3 أعمال مبجال البناء، التي تشمل أعمال إعادة تأهيل باطونات 

        ببركة لتجميع مياه الشرب و/او ببرج مياه مببلغ 250،000 ش.ج على األقل لكل واحد من األعمال.
   ب. على مقدم العرض او املقاول الثانوي من طرفه ان يكون صاحب جتربة ال تقل عن 5 سنوات 

        مبجال املضخات، الطوربينات ومحطات الضخ )تفكيك، تركيب وترميم مضخات أفقية من نوع 
        طوربينة وغاطسات مبحطات ضخ للمياه(.

        مقدم العرض او املقاول الثانوي، باملالئمة، يقدم مستندات تدل على ذلك، انه نفذ فعلياً بالسنوات 
        اخلمس األخيرة التي سبقت موعد تقدمي املناقصة، بالتراكم ما ال يقل عن 8 تركيبات ملضخات أفقية 

         من نوع طوربينة مبحطات ضخ للمياه، ترميم 5 مضخات أفقية من نوع طوربينة وترميم 3 مضخات     
        غاطسة، كل واحد بتزويد 22 كيل وات وما فوق، كل هذا بحجم مالي شامل ال يقل عن- 150،000 ش.ج للسنة.

  جـ.  بحوزة املقاول مختبر لتنفيذ فحوصات هيدراولية وكهربائية ألجل مضخات مياه من النوع 
        املوصوف بالتفصيل اخلاص او بدالً من ذلك لديه تعلقد مع مختبر معترف به.

         يكون التعاقد ساري املفعول لتاريخ تقدمي العرض لهذه املناقصة. على مقدم العرض ان يشير بعرضه 
        إلسم املختبر التي ستجري بها الفحوصات الهيدراولية، بحال فوزه باملناقصة.

4. على مقدم العرض شراء مستندات املناقصة من ميتاف.
5. على مقدم العرض اإلشتراك في جولة املقاولني. املقاولني الذين إشتركوا في جولة املقاولني بإطار     

      مناقصة ميتاف ورقمها 109/15غير ملزمني باإلشتراك في جولة املقاولني قيد هذه املناقصة.
6. مبا أن جميع مرفقات ميتاف هي مرفقات أمنية بكل ما يعني هذا األمر، يتوجب 

     على املقاول الذي ينفذ األعمال فعلياً واملستخدمني من طرفه أن يحملوا بطاقة هوية 
     إسرائيلية.

7. يتوجب على مقدم العرض أن يذكر في عرضه إسم مدير العمل واملسؤول عن األمان. ألجل املذكور، 
      على مقدم ان يرفق شهادة مدير عمل وشهادة مسؤول عن األمان سارية املفعول، باملالئمة.

معلومات عامة:
*  تكاليف شراء املناقصة - 1،000 ش.ج، غير مسترد بكل االحوال.

*  ميكن االطالع على مستندات املناقصة مجانا. يجب التنسيق مسبقاً بهاتف-   03-9395553/593.
*  مدة تنفيذ املشروع: 60 يوماً )ال يشمل اإلستعدادات(.

5، زاوية شارع هيس، بيتح  املناقصة في مكاتب الشركة بشارع هعلياه هشنياه  *  ميكن شراء كراس 
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 األربعاء      

      20.01.2016 الساعة 13:00 داخل مغلف مغلق.
*  ال تلتزم ميتاف بقبول ادنى عرض.

ميتاف لن تقبل عروض لم تتواجد في صندوق املناقصات في املوعد املذكور أعاله.

احملامي يارون مزراحي.
مدير عام

ميتاف - جنري ونتجدد الجلك طوال الوقت

مناقصة رقم 122/15 -  ترميم  بركة  جتميع  ملياه  شرب  
وترقية   معدات  الضخ مبرفق  ي.د  هبنيم  في  بيتاح -تكفاه

تستدعي بهذا عروضًا من مقاولني لتنفيذ األعمال اآلتية:

تستدعي بهذا عروضًا من مقاولني لتنفيذ األعمال اآلتية:


