
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 03/2014-01 لتبديل ديزل جينيراتور.
بني   16.03.2014 ت��اري��خ  م��ن  اب���ت���داءاً   املناقصة  مستندات  ش���راء  ميكن 
ابا  ع��وز،  بيت  بالعنوان:  الشركة  مكاتب  في  ل-13:00،   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 09.04.2014 الساعة 13:00 )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 الداعي.

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.
صفقات  لقانون  وفقا  املفعول  س��اري  تصديق  ميلك  ال��ع��رض  مقدم    .4
م��ؤس��س��ات ع��ام��ة ال���ذي ي��دل��ي، ب��ان��ه ي��دي��ر احل��س��اب��ات وي��ق��دم التقارير 

ملصلحة الضرائب كاملطلوب في القانون. 
 5.   يطلب من مقدم العرض ارفاق كفالة بنكية اصلية وفق القانون كاملفصل 

ادناه لضمان تنفيذ عرضه
في  كاملفصل  املطلوبة  التأمينات  يحرر  ان  العرض  مقدم  على  يتوجب     .6

امللحق 6، تصديق على تأمينات املقاول.
املتطلبات الدنيا لتصنيف املقاولني: على املقاول ان ميلك مصادقة من     .7

قبل مسجل املقاولني بكونه مسجل بتصنيف 160 أ-1 وما فوق.
 15 تزويد  بتنفيذ  مثيتة  جتربة  ميلك  ان  العرض  مقدم  على  يتوجب     .8
اجهزة مولدات بقوة ال تقل عن 125 ك.و كل منهم في خالل السنوات 

ال 5 االخيرة.
9.   يتوجب على مقدم العرض ان ميلك طاقم خدمات مع جتربة مثبتة وان 

يلتزم بامتالك قطع الغيار ملدة 10 سنوات على االقل.
التي ستقاك  املقاولني  ان يشترك في جولة  العرض  10 يتوجب على مقدم 
ش��ارع  م��ن  وستنطلق   10:00 ال��س��اع��ة   25.03.2014 ت��اري��خ  ف��ي 
للداعي، وفقا  انه يحق  14 برمات جان.  يوضج بهذا،  معلبيه تسوفيم 

العتباراته املطلقة، ان يؤجل جولة املقاولني ملوعد الحق.
يوضح، ان الشركة ال تلتزم قبول ادنى عرض او اي عرض كان.

مع فائق االحترام،
مي رمات جان م.ض


