
مي رمات جان م.ض
لبلدية  واملجاري  املياه  شركة  514801547؛  ح.ف  م.ض  جان  رم��ات  مي 
رمات جان )فميا يلي: "الداعي"( يستدرج بهذا مقدمني لتقدمي تسعيرات 

ضمن مناقصة علنية رقم 02/2014-01 لتزويد ملحقات لنقل مياه.
بني   23.02.2014 ت��اري��خ  م��ن  اب���ت���داءاً   املناقصة  مستندات  ش���راء  ميكن 
ابا  ع��وز،  بيت  بالعنوان:  الشركة  مكاتب  في  ل-14:00،   09:00 الساعات 
هيلل سلفر 14 رمات جان، طابق 7 )فميا يلي: "مكاتب الشركة"(، مقابل 
500 ش.ج يشمل ض.ق.م، بحوالة المر مي رمات جان م.ض.  دفع مبلغ 

هذا املبلغ غير مسترد.
تقدم العروض بتسليم شخصي لصندوق املناقصات املنصوب في مكاتب 
الشركة وذلك لغاية تاريخ 13.03.2014 الساعة 14:00 )فميا يلي: "موعد 

التقدمي"(. العرض املقدم بعد موعد التقدمي يرفض.
يحق االشتراك باملناقصة فقط ملقدمي عروض يستوفون بانفسهم كل 

املتطلبات االساسية املفصلة فيما يلي:
1.  مقدم العرض قام بشراء مستندات املناقصة في مكاتب الشركة.

مصادقات  وتقدمي  مرخص  مشتغل  يكون  ان  العرض  مقدم  من  يطلب    .2
عن ذلك.

3.  في حال شراكة او شركة، يتوجب على مقدم العرض ان يذكر منصبه 
اسم  ع��ن  ي��دل  ال��ش��رك��ات  قبل سجل  م��ن  م��ص��ادق��ة  وارف����اق  القضائي 

املشترك في املناقصة.
القانون  وف��ق  اصلية  بنكية  كافلة  ارف���اق  ال��ع��رض  م��ق��دم  م��ن  يطلب    .4
 50،000 كاملفصل في مستندات املناقصة ضمان تنفيذ عرضه، بقيمة 
لتقدمي  االخير  املوعد  من  ي��وم   90 مدتها  لفترة  ش.ج  ال��ف(  )خمسون 

العروض للمناقصة.
بثالث السنوات االخيرة بتنفيذ ثالث  مثبتة  العرض جتربة  مقدم  لدى     .5
اعمال على االقل، لتزويد ملحقات لنقل مياه، يشمل نقل، تفكيك وترتيب 
مياه  السلطة احمللية و/او شركة  التعاقد مع  املياه وذلك وفق  ملحقات 

ومجاري.
10 سنوات على االقل . 6.   كفالة مصنع امللحقات لفترة 

كاملفصل  اطفاء  وصنابر  مرشحات  صمامات  مزود/منتج  ش��روط     .7
فيما يلي:

9001ISO ملرحلة االنتاج. 7.1.  استيفاء منتج مبعيار 
معيار  اي  او  ال��ش��رب،  ملياه   5452 اسرائيلي  معيار  مصادقة   .7.2

مصادق من قبل وزارة الصحة.
ISO 7.3.  استيفاء مزود مبعيار 

7.4.  مصادقة شاهدة معيار منتج.
منتجات  تبديل  يشمل  املنتج  قبل  م��ن  تقنية  ملساندة  ال��ت��زام    .7.5

مضرورة في املوقع.
يوضح، ان الشركة ال تلتزم قبول ادنى عرض او اي عرض كان.

مع فائق االحترام،
مي رمات جان م.ض


