
 

 

 (فیما یلي: "الداعي") 514801547ركة المیاه والمجاري مي رمات جان م.ض ح.ف. ش
 01-2018/07رقم  علنیة ةمناقصبإطار سعر  تستدرج بھذا مقدمي عروض لتقدیم عروض

 . فترة التعاقد ھيخاصة شركة مي رمات جان م.ض فق المیاه والمجاريالحراسة مكاتب ومر
 بكل مرة لسنةثالث سنوات إضافیة, یحتفظ لنفسھ بالحق لتمدید فترة التعاقد بلسنة واحدة. الداعي 

 .واحدة
 -ل 09:00بین الساعات  17.07.2018یمكن تلقي مستندات المناقصة بدءا من تاریخ 

 (فیما 7رمات جان, طابق  14ھیلل سلفر  أبابالعنوان: بیت عوز, مكاتب  الشركة , ب13:00
 یتم تقدیم العرض بتسلیم شخصي لصندوق المناقصات المنصوب في"). مكاتب الشركةیلي: "

 ").موعد التقدیمفیما یلي: "( 13:00الساعة  06.08.2018مكاتب الشركة وذلك لغایة تاریخ 
 ھي مناقصة ذات فحص على المناقصة .العرض الذي یتم تقدیمھ بعد موعد التقدیم یرفض

 .لتینحمر
 یستوفون بأنفسھم كل المتطلبات اإللزامیة یحق اإلشتراك بالمناقصة فقط لمقدمي عروض

 المفصلة فیما یلي:
 مقدم العرض تسجل كمشترك بالمناقصة في مكاتب الداعي. .1
 م العرض أن یكون مصلحة تعمل كشركة مسجلة في مسجل الشركاتدب من مقلیط .2

 وإرفاق مصادقة من مسجل الشركات.
 لضمان تنفیذ عرضھ, یطلب من مقدم العرض ان یرفق كفالة بنكیة كالمفصل في .3

 .المناقصةمستندات 
 عرض ان یحرر تأمینات كالمفصل في مستندات المناقصة.م الدیطلب من مق .4
 مقدم العرض ھو صاحب مصادقة ساریة المفعول وفق قانون صفقات ھیئات عامة .5

 التي تدل, انھ یدیر مسك حسابات وسجالت ویرسل تقاریر لسلطات الضرائب وفق
 القانون.

 وات, خاللسن 3على مقدم العرض ان یكون صاحب تجربة مثبتة متراكمة ال تقل عن  .6
 روض لھذه المناقصة, بتقدیم خدماتدیم عوعد األخیر لتقسنوات التي سبقت الم 5ال

 شركات میاه ومجاري و/أو سلطات 2حراسة مرافق میاه ومجاري بما ال یقل عن 
 محلیة.

یوفر مقدم العرض قوى بشریة التي تستوفي جمیع المتطلبات المفصلة أدناه:  .7
  مدیر طاقم التجول / حراسة المسؤول عن مرافق الشركة. الذي یستوفي.1.7.1 

جمیع المتطلبات أدناه بشكل متراكم: 
 صاحب تجربة مثبتة متراكمة ال تقل عن 3 سنوات, خالل ال5 سنوات التي سبقت أ. 

الموعد األخیر لتقدیم عروض لھذه المناقصة, بتنفیذ إدارة حراسة مرافق میاه ومجاري 
إدارة مركز, إدارة تأھیل وإرشاد بمجال الحراسة بما ال یقل عن 2 شركات میاه 

ومجاري و/أو سلطات محلیة. 
 صاحب لقب أكادیمي معترف بھ بمستوى لقب أول على األقل بواحد من ب. 

المجاالت المفصلة أدناه: تعلیم الطوارئ, لوغیستیا, تعلیم الشرق األوسط, علوم الدولة, 
مدیرة عمومیة من مؤسسة معترف بھا من قبل مجلس التعلیم العالي او قد تلقى 

مصادقة من الوحدة لتقدیر ألقاب أكادیمیة من خارج البالد بوزارة التربیة وبدال لذلك 
او خریج قیادة وأركان المعترف بھ كلقب. على مدیر طاقم التجول / حراسة ان یثبت 
مؤھالتھ وفق ھذا البند بواسطة مستندات التي تفصل تجربتھ ذات الصلة. بما في ذلك 

مكاتب توصیة حولھ او مكاتیب توصیة حول مقدم العرض. 
 نوضح, ان الداعي ال یلتزم بقبول أرخص عرض و أي عرض اخر.

 بفائق اإلحترام,
مي رمات جان م.ض 


