
 
 
 
 

 
 ") تستدرج بھذا مقدميالداعي(فیما یلي: " 514801547شركھ المیاه والمجاري رمات جان م.ض ح.ف 

 لتنفیذ أعمال لصیانة شبكة 01-2019/02مناقصة علنیة رقم عروض لتقدیم عروض سعر بإطار 
 ").المناقصة(فیما یلي: " المیاه

 للمناقصة، التسجیل كمشتركین بالمناقصة بمكاتبعلى مقدمي العروض المحتملین المعنین بتقدیم عروض 
الداعي بالعنوان: بیت عوز أبا ھیلل سلفر 14 رمات جان، طابق 7 (فیما یلي: "مكاتب الداعي")، بدء ا من ً

ً ن یتلقوا لحوزتھم كراس المناقصة. یمكن التسجیل أو 17.02.2019تاریخ   برسالة برید إلكتروني أیضا
لعنوان البرید اإللكتروني اآلتي: miran@kl-lawoffice وأن یتلقوا لحوزتھم كراس المناقصة 

 بواسطة البرید اإللكتروني.
 ن یعطوا بوقت تسجیلھم كمشتركین بالمناقصة تفاصیل شخصیةأیطلب من مقدمي العروض المحتملین 

 قطوھویة الطرف الذین یمثلوه. بإمكان مقدمي العروض المحتملین اإلطالع على مستندات المناقصة ف
 بمكاتب الداعي بوقت تسجیلھم كمشتركین.

 یتم تقدیم العروض بتسلیم شخصي لصندوق المناقصات الذي سیتم وضعھ بمكاتب الداعي وذلك حتى
 "). العرض الذي یتم تسلیمھ بعد موعدموعد التقدیم(فیما یلي: " 13:00الساعة  14.03.2019تاریخ 

 التقدیم یُنفى.
 لمقدمي عروض یستوفون بأنفسھم كل المتطلبات اإللزامیة المفصلة أدناه:یحق اإلشتراك بالمناقصة فقط 

 مقدم العرض تس جل كمشترك بمكاتب الداعي أو بواسطة رسالة برید إلكتروني.ّ .1.1
 یطلب من مقدم العرض أن یكون مصلحة مرخصة وإبراز مصادقات عن ذلك. ُ .1.2
 ن یرفق مصادقة منأالقضائیة ون یشیر لحالتھ أبحالة شراكة او شركة، على مقدم العرض  .1.3

 مسجل الشركات الي یدل عن اسم المشترك بالمناقصة.
 یرفق مقدم العرض كفالة بنكیة أصلیة كالمفصل بمستندات المناقصة لضمان إستیفاء عرضھ. .1.4
 مقدم العرض مسجل وفق القانون، بموعد تقدیم العرض، بسجل المقاولین وفق قانون تسجیل .1.5

 على األقل. 2-ب 260تصنیف مقاول –، بفرع رئیسي 1969-مقاولین ألعمال ھندسة معماریة، لعام
تعاقد مقدم العرض كمقاول رئیسي مع سلطة محلیة و/أو شركة میاه ومجاري لتنفیذ أعمال  .1.6

تأھیل أو تطویر سلطة میاه ومجاري، خالل سنتین متتالیتین من بین السنوات الثالث التي سبقت 
الموعد األخیر لتقدیم المناقصة (2016، 2017 و-2018)، بحجم أدنى 3,000,000 ش.ج (ثالثة 

مالیین شاقل جدید) بالسنة (ال یشمل ض.ق.م) وان ھذه التعاقدات لم تلغى من قبل الداعي بسبب 
مخالفة إتفاقیة التعاقد من قبل مقدم العرض. 
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 بفائق اإلحترام، مي رمات جان م.ض

 


