شركة مي رمات جان م.ض ح.ف  ،514801547شركة املياه واملجاري لبلدية رمات جان (فيما يلي:
"الداعي" او/و "الشركة") تستدرج بهذا مقدمي عروض لتقدمي عروض سعر بإطار مناقصة
علنية رقم  01-042018حلراسة مكاتب ومرافق املياه واملجاري خاصة شركة مي رمات
جان م.ض .فترة التعاقد هي لسنة واحدة .الداعي يحتفظ لنفسه باحلق لتمديد فترة التعاقد بثالث سنوات
إضافية ،بكل مرة لسنة واحدة.
ميكن تلقي مستندات املناقصة بــدءا ً من تاريخ  30.4.2018بني الساعات  09:00لـ ،13:00-مبكاتب
الشركة بالعنوان :بيت عوز ،ابا هيلل سلفر  14رمات جان ،طابق ( 7فيما يلي" :مكاتب الشركة") .يتم
تقدمي العروض بتسليم شخصي لصندوق املناقصات املنصوب في مكاتب الشركة وذلك لغاية تاريخ
 28.05.2018الساعة ( 13:00فميا يلي" :موعد التقدمي") .العرض الذي يتم تقدميه بعد موعد
التقدمي يرفض .املناقصة هي مناقصة ذات فحص على مرحلتنيs.
يحق اإلش�ت��راك باملناقصة فقط ملقدمي ع��روض يستوفون بأنفسهم كل املتطلبات اإللزامية
املفصلة فيما يلي:
 .1مقدم العرض تسّجل كمشترك باملناقصة في مكاتب الداعي.
ُ .2يطلب من مقدم العرض ان يكون مصلحة تعمل كشركة مسجلة في مسجل الشركات وإرفاق
مصادقة من مسجل الشركات.
 .3لضمان تنفيذ عرضهُ ،يطلب من مقدم العرض ان يرفق كفالة بنكية كاملفصل في مستندات
املناقصة.
ُ .4يطلب من مقدم العرض ان يحرر تأمينات كاملفصل في مستندات املناقصة.
 .5مقدم العرض هو صاحب مصادقة سارية املفعول وفق قانون صفقات هيئات عامة التي تدل،
انه يدير مسك حسابات وسجالت ويرسل تقارير لسلطات الضرائب وفق القانون.
 .6على مقدم العرض ان يكون صاحب جتربة مثبتة متراكمة ال تقل عن  3سنوات ،خالل الـ 5
سنوات التي سبقت املوعد األخير لتقدمي عروض لهذه املناقصة ،بتقدمي خدمات حراسة مرافق
مياه ومجاري مبا ال يقل عن  2شركات مياه ومجاري و/او سلطات محلية.
 .7يوّفر مقدم العرض قوى بشرية التي تستوفي جميع املتطلبات املفصلة أدناه:
 .1.7.1مدير طاقم التجّول/حراسة املسؤول عن مرافق الشركة .على مدير طاقم التجّول/
حراسة املسؤول عن مرافق الشركة ان يستوفي جميع املتطلبات أدناه بشكل متراكم:
أ .صاحب جتربة مثبتة متراكمة ال تقل عن  3سنوات ،خالل الـ 5سنوات التي سبقت املوعد األخير
لتقدمي عروض لهذه املناقصة ،بتنفيذ إدارة حراسة مرافق مياه ومجاري ،إدارة مركز ،إدارة تأهيل
وإرشاد مبجال احلراسة مبا ال يقل عن  2شركات مياه ومجاري و/او سلطات محلية.
ب .صاحب لقب أكادميي معترف به مبستوى لقب أول على األقل بواحد من املجاالت املفصلة أدناه:
تعليم الطوارئ ،لوغيستيا ،تعليم الشرق األوسط ،علوم الدولة ،مديرية عمومية من مؤسسة
معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي او قد تلقى مصادقة من الوحدة لتقدير ألقاب اكادميية
من خارج البالد بوزارة التربية وبدالً لذلك او خريج قيادة وأركان املعترف به كلقب.
على مدير طاقم التجّول/حراسة ان يثبت مؤهالته وفق هذا البند بواسطة مستندات التي تفّصل
جتربته ذات الصلة ،مبا في ذلك مكاتب توصية حوله او مكاتيب توصية حول مقدم العرض.
نوضح ،ان الداعي ال يلتزم بقبول أرخص عرض او أي عرض آخر.
بفائق اإلحترام،
مي رمات جان م.ض

