
 

 
 
 
 
 
 

 ") تستدرج بھذا مقدميالداعي(فیما یلي: " 514801547شركة مي رمات جان م.ض ح.ف 
 لتجمیع وحوسبة 01-2018/12مناقصة علنیة رقم عروض لتقدیم عروض سعر بإطار 

 .معطیات بنى تحتیة (فیما یلي: "المناقصة")
 , بمكاتب الشركة13:00-ل 9:00بین الساعات  13.12.18یمكن تلقي مستندات المناقصة بدءا من تاریخ 

 (فیما یلي: "مكاتب الشركة") بشعبة المشتریات. 7طابق  رمات جان, 14ھیلل سلفر  أبابالعنوان: بیت عوز, 
 المنصوب في مكاتب الشركة وذلك لغایة صي لصندوق المناقصاتخیتم تقدیم العروض بتسلیم ش

 . العرض الذي یتم تقدیمھ بعد")موعد التقدیم(فیما یلي: " 13:00 ةالساع 07.01.2018تاریخ 
 . المناقصة ھي مناقصة ذات فحص على مرحلتین.ضموعد التقدیم یرف

 نفسھم كل المتطلبات اإللزامیة المفصلةدمي عروض یستوفون بأیحق اإلشتراك بالمناقصة فقط لمق
 فیما یلي:

 مقدم العرض تسجل كمشترك بالمناقصة في مكاتب الشركة وتلقى لحوزتھ مستندات المناقصة .1
 من قبل الشركة.

 المشترك, كمزود قدیم المناقصة نفذ) سنوات التي سبقت الموعد األخیر لت3خالل الثالث ( .2
 ,تجمیع ,إیجادرئیسي, ألجل سلطة محلیة و/او شركة میاه ومجاري, عملین إثنین على األقل تشمل 

 GIS بحجم ال یقل عن 150 كم طول انابیب میاهه ومجاري بنظام بنى تحتیة میا تخطیط وتذویت     
 ومجاري).میاه  –كم طول انابیب لكل واحد من المركبات  50ومجاري (على األقل      

 تیة وبتذویتحمع منظومات معلومات جغرافیة إلدارة بنى ت بالعمل مثبتةلدى المشترك تجربة  .3
 )3بقیاسھا بمنظومة المعلومات الجغرافیة, خالل الثالث ( التي قام المشترك ةمعطیات بنى تحتی

 شركتي میاهسنوات التي سبقت الموعد األخیر لتقدیم المناقصة بسلطتین محلیتین اثنتین و/او      
 ومجاري على األقل.     

 على رأس الطاقم المھني الذي یزود الخدمات للشركة یكون مھندس مدني صاحب تجربة ثالث .4
 .مال مثل األعمال قید المناقصةع) سنوات على األقل بتنفیذ أ3(
 وفق قانون صفقات ھیئات عامة التي تدل ساریة المفعول مقدم العرض ھو صاحب مصادقة .5

 .انھ یدیر مسك حسابات وسجالت ویرسل تقاریر لسلطات الضرائب وفق القانون
 أرفق مقدم العرض لعرضھ كفالة بنكیة, كالمطلوب بمستندات المناقصة.  .6
 عن ذلك. یطلب ان یكون مقدم العرص مصلحة مرخصة وعرض مصادقات .7

 .عرض كان أيم بقبول العرض األرخص او تزنوضح, ان الداعي ال یل
 بفائق اإلحترام, مي رمات جان م.ض


