
 شركة المیاه والصرف الصحي مي رمات جان م.ض ح.ف 514801547 (في ما یلي: "صاحب المناقصة")
 یطلب من مقدمي العروض تقدیم عروض سعر في إطار مناقصة علنیة رقم 05/2020-01 لتوفیر خدمات

 صیانة وتطویر منظومات میاه صرف صحي لصالح شركة المیاه مي رمات غان. (في ما یلي "المناقصة") بما
 یتناسب مع المذكور في وثائق المناقصة.

 مدة التعاقد مع المزود الفائز ستكون لمدة سنة واحدة (12 شھر). ویحق للشركة تمدید مدة التعاقد ألریع (4)
 فترات إضافیة مدة كل واحدة منھا سنة. ألجل تقدیم العروض للمناقصة وتلقي وثائق المناقصة على مقدم

 العرض التسجیل كمشترك في المناقصة بواسطة رسالة على البرید اإللكتروني التالي:
 miran@kl-lawoffice.com بما یتعلق في البرید اإللكتروني یجب كتابة "تسجیل في مناقصة رقم 

05/2020-01 لتوفیر خدمات صیانة وتطویر منظومات میاه صرف صحي" وتدوین بیانات مقدم
 .لھ التابعین التواصل مكلفي وبیانات العرض

 على مقدم العرض ان یتأكد ان رسالتھ قد تم استقبالھا وتم تسجیلھ في المناقصة. مقدم العرض سیستلم وثائق
 المناقصة عندما یتم تسجیلھ عن طریق البرید اإللكتروني الذي تم منھ ارسال الرسالة.

 في ھذه المرحلة لن یتم تحدید موعد لجولة المقاولین. تحتفظ الشركة لنفسھا بحق عقد جولة المقاولین ویمكن ان
  یتم عقد ھذا اللقاء بالوسائط المحوسبة.

 العروض تقدم بالتسلیم الیدوي فقط لصندوق المناقصات الموجود في مكاتب الشركة وذلك حتى تاریخ
 10.06.2020 الساعة 13:00 (في ما یلي“ :الموعد االخیر)” العرض الذي یتم تقدیمھ بعد ذلك الموعد

 سیتم استبعاده.
 في حال حدوث تناقض بین ھذا االعالن وبین وثائق المناقصة تكون المرجعیة للوثائق.

 یسمح باالشتراك لمقدمي العروض الذین یستوفون الشروط التالیة:
 مقدم العرض تسجل في المناقصة وتلقى الوثائق من الشركة. 1.
 على مقدم العرض ان یكون مشتغال مرخصا وان یقدم ما یثبت ذلك. 2.
 على مقدم العرض ان یكون مدیرا لدفاتر حساباتھ بحسب قانون تشغیل الھیئات العامة وان یكون لدیھ 3.

 التراخیص الساریة الالزمة لذلك.
في حال ان كان شراكة او شركة، على مقدم العرض ان یوضح ما ھي وضعیتھ القانونیة وارفاق تصریح  4.

 مسجل الشركات لالشتراك في المناقصة.
 مقدم العرض ارفق كفالة بنكیة اصلیة بحسب األصول المطلوبة. 5.
 مقدم العرض مسجل في سجل المقاولین ومناسب لتنفیذ االعمال بتصنیف 260 ب-3. 6.
  مقدم العرض تعاقد بعقدي اطار مع 2 شركات للمیاه والصرف الصحي على االقل (و/او مع سلطة محلیة 7.

  قبل انشاء الشركة) والتي تخدم على االقل 120000 (مئة وعشرون الفا) من السكان في بلدة واحدة (بحسب
 دائرة اإلحصاء) تنفیذ اعمال وضع مواسیر وصیانة شبكات میاه و/او صرف صحي في كل واحدة من االربع

 4 سنوات المتتالیة (48  شھر) خالل 10 سنوات االخیرة وبقیمة مستردات عمل (لشركتین) تصل الى 5 
 ملیون شیكل في كل سنة (غیر شامل القیمة المضافة).

 اتفاق اإلطار المذكور ھو بمثابة مناقصة علنیة وفیھ یتم اختیار مزود واحد او عدد من المزودین والذي ھو
 بحسب شروط المناقصة وسیتم توقیع اتفاقیات إطار الحقة لھ مع المزود الذي تم اختیاره، وسیتم اختیار المزود

 الذي سیزود بالبضائع، العمل او
 الخدمات سیتم تحدیدھا من حین الى حین خالل مدة اتفاق اإلطار.

 مع فائق االحترام
 مي رمات غان م.ض
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