
 ") تستدرج بھذا مقدميالداعي, (فیما یلي: "514801547شركة المیاه والمجاري مي رمات جان م.ض ح.ف 
 مجاري،لتنفیذ أعمال صیانة شبكات  01-2018/08مناقصة علنیة رقم عروض لتقدیم عروض سعر یإطار 

 غسل خطوط ألجل شركة المیاه والمجاري مي رمات جان م.ض.كسر وصیانة 
 كل مرة بسنةب إضافیة،. یحتفظ الداعي لنفسھ بالحق لتمدید فترة التعاقد بأربع سنوات مدة التعاقد ھي لسنة واحدة

 واحدة.
 بمكاتب ،13:00-ل 09:00ن الساعات بی 03.09.2018بدءا من تاریخ  ةالمناقص یمكن تلقي مستندات

 ). یتم تقدیم"ةكمكاتب الشر "(فیما یلي 7طابق  جان،رمات  14 أبا ھیلل سیلفر عوز،بالعنوان: بیت  الشركة
 08.10.2018بتسلیم شخصي لصندوق المناقصات المنصوب في مكاتب الشركة وذلك لغایة تاریخ العروض 

 موعد التقدیم یرفض.). العرض الذي یتم تقدیمھ بعد "موعد التقدیم(فیما یلي: " 13:00الساعة 
 بمكاتب الداعي. 12:00 الساعة 06.09.2018یعقد لقاء المقاولین بتاریخ 

 یحق اإلشتراك بالمناقصة فقط لمقدمي عروض یستوفون بأنفسھم كل المتطلبات اإللزامیة المفصلة فیما یلي:
 زامیةالشروط اإلل فاءلن یسمح إستی –م العرض ان یستوفي بنفسھ جمیع الشروط اإللزامیة على مقد  .1

 بطریقة اإلعتماد على إستیفاء طرف ثالث أیا كان بالشروط اإللزامیة. یحق تقدیم عرض لكل شخص
 المفصلة أدناه: جمیع الشروط المتراكمة العروض،او ھیئة الذي یستوفي بالموعد األخیر لتقدیم 

 قام مقدم العرض بالتسجیل كمشترك بالمناقصة وتلقى من الداعي مستندات المناقصة.     .1.1
 ھو شركة یكون مسجال وفق القانون دم عرض الذيمق مرخصة،مقدم العرض ھو مصلحة      .1.2
 قوانین. وفق
 .1976-لعاممقدم العرض یدیر مسك حسابات كالمطلوب بقانون صفقات ھیئات  .1.3
 كیة بالنص الظاھر في مستندات المناقصة.أرفق مقدم العرض كفالة بن .1.4
 مقدم العرض ھو مقاول مسجل یسجل المقاولین وفق قانون تسجیل مقاولین ألعمال ھندسة .1.5

 ن").ولیقانون تسجیل مقا على األقل (فیما یلي" 1-ب 400بتصنیف  1969-لعاممعماریة 
 األقل،شھرا متتالیا) على  24تعاقد مقدم العرض كمقاول رئیسي خالل سنتین متتالیتین ( .1.6

 محلیة،سنوات األخیرة التي سبقت تقدیم العرض مع شركة میاه ومجاري (او سلطة  3ال من بین 
 مواطن وفق معطیات المكتب 100,000التي تخدم على األقل الشركة), بالمواعید قبل إنشاء 

 بإتفاقیة إطار سنوي مستمر لتنفیذ كل واحدة من األعمال فیما یلي 2017حصائیات المركزي لإل
 بالتراكم:

 أعمال صیانة شبكة مجاري بلدیة (فتح تسددات وضخ). .1.6.1
 كم على األقل بالتراكم. 10بحجم  بلدیة،أعمال غسل وتصویر بشبكات مجاري  .1.6.2

 م لدى نفس الشركة اواك) بالتر11.6.2-و 11.6.1نوضح انھ یجب إستیفاء ھذین الشرطین (
 السلطة  المحلیة قبل إنشاء الشركة.

 فقط،لغرض إستیفاء ھذا الشرط اإللزامي أعمال صیانة كسر بشبكات مجاري بلدیة.  .1.6.3
 وذلك رھنا لذلك انھ اإللزامي،یحق لمقدم العرض تقدیم مقاول ثانوي یستوفي ھذا الشرط 

 بین مقدم العرض وبین المقاول الثانوي لتنفیذ أعمال صیانة الكسر بالعرض تم شمل إتفاقیة
فترة اإلتفاقیة وتمدیداتھا, وفق تعلیمات اإلتفاقیة ووفق متطلبات الداعي. نوضح ان أعمال خالل 

 أي إلتزام لتنفیذھا بواسطة مقدم ولیس ھناك الداعي،الكسر ھي أعمال إمكانیة خاصة صیانة 
 إتفاقیات مع أطراف إضافیة التي یحق للشركة  العروض،بموعد تقدیم بحیث انھ یوجد  العرض،

 .منھا ھذه األعمالان یدعو 
 المقاول الثانوي یكون مسجال بسجل المقاولین وفق قانون تسجیل مقاولین ألعمال ھندسة .1.7

 ").قانون تسجیل مقاولینعلى األقل. (فیما یلي: " 1-ب 400بتصنیف  1969-معماریة لعام
 شھرا متتالیا: 12خالل  العرض،بملكیة مقدم  العروض،بالموعد األخیر لتقدیم  .1.8

 طن 15(إثنتین) شاحنات بیوفیت مدمجة وضخ (لفتح تسددات وغسل), بوزن شامل  2على األقل 
 وما فوق. 2015سنة صنع  فوق،وما 

 وما فوق. 2013طن, سنة صنع  32على األقل شاحنة بیوفیت بوزن شامل 



 2013سنة صنع  طن، 12طن حتى  6على األقل شاحنة بیوفیت واحدة صغیرة بوزن شامل بین 
 وما فوق.

 و/أو سنوات سابقة ال تستوفي الشرو 2012شاحنات بیوفیت التي سنة صنھا  الشك،ألجل إزالة 
 اإللزامي المذكور أعاله.

 الحمقدم عرض صاحب رخصة ساریة المفعول إلدارة مصلحة وفق أمر ترخیص مص .1.9
 صرف ومیاه-5.3میاه ونفایات, بند  - 5, مجموعة 1995-(مصالح ملزمة بالترخیص), لعام

 نقلھا بحاویات. –ند صغیر ج ب عادمة،
 .1997 –لعام  النقل،مقدم العرض صاحب رخصة نقل ساري المفعول وفق قوانین  .1.10
 عامل الذي األقل،أشھر متتالیة على  3مقدم العرض یشغل بموعد تقدیم العروض وخالل  .1.11

 من طرف وزارة الداخلیة وسلطة المیاه. ومجاري،إشترك بإستكمال لتصویر أنابیب میاه 
 وساریة المفعول من تاریخ ISO9001على مقدم العرض ان یكون صاحب شھادة  .1.12

 لضمان شبكة العرض،وحتى موعد تقدیم العروض. الشھادة تكون على إسم مقدم  01.01.2016
 غسل خطوط وتصویر خطوط). تسددات، فتح ضخ،شبكات مجاري ( إدارة جودة بمجال صیانة

 عرض اوي عرض كان. أرخصنوضح ان الداعي ال یلتزم بقبول 
 بفائق االحترام,
 مي رمات جان م.ض


