
 514801547شركة المیاه والصرف الصحي مي رمات جان م.ض ح.ف 
 : "صاحب المناقصة") یطلب من مقدمي العروض تقدیم عروض سعريما یل(في 

 دمات تأمین (في ما یليلتوفیر خ 02-2019/08صة علنیة رقم مناقفي إطار 
 "المناقصة"). الموعد األخیر لتقدیم العروض ھو بتاریخ 16.09.2019، الساعة

 13:00 (في ما یلي: "الموعد األخیر لتقدیم العروض") العرض الذي لم یلتزم
 بالموعد األخیر أعاله سیتم رفضھ.

 ألجل تقدیم العروض للمناقصة وتلقي وثائق المناقصة على مقدم العرض
 للعنوان التسجیل كمشترك في المناقصة بواسطة رسالة على البرید اإللكتروني

 التالي: miran@kl-lawoffice.com. بما یتعلق في البرید اإللكتروني یجب 
 "بخدمات التأمینزوید للت 02-2019/08كتابة "تسجیل في مناقصة رقم 

 وكتابة بیانات مقدم الطلب والمكلف بالتواصل من جھتھ وذلك ابتداء من تاریخ
 09.09.2019وحتى تاریخ  20.08.2018

 على مقدم العرض ان یتأكد ان رسالتھ قد تم استقبالھا وتم تسجیلھ في المناقصة.
 عن طریق البریدمقدم العرض سیستلم وثائق المناقصة عندما یتم تسجیلھ 

 اإللكتروني الذي تم منھ ارسال الرسالة.
 جان،رمات  ،14ھلل  أبایمكن التسجیل كمشترك في مكاتب الشركة في شارع 

 یوضح انھ یمنع كالم،") لدى السیدة میریام مكاتب الشركة(في ما یلي " 7الطابق 
 ترسلھا الشركةوثائق المناقصة التي  تقدیم المناقصة اال بإستخدام

 یجب التسجیل كمشتركین حتى سبع أیام قبل الموعد األخیر لتقدیم العروض مقدم
 ذكره سیتم استبعاده من تقدیم العرض.م العرض الذي لم یتسجل بحسب ما ت

 المطلوبةعلى مقدم العرض ان یقوم بتقدیم عرضھ في مغلف مغلق مع كل الوثائق 
 یتم التسلیم یدویا فقط لصندوق المناقصات في مكاتب الشركة. وارسال العرض

 بالبرید او بأیة وسیلة أخرى سیتم استبعاده.
 نلفت عنایة مقدمي العروض ان ھناك تقدیر سعر سیتم في المناقصة وعلى مقدمي

 المناسب في مغلف مغلق لندوق المناقصات. السعرالعروض وضع تقدیر 
 یسمح باالشتراك لمقدمي العروض الذین یستوفون الشروط التالیة:

 شركة تأمین ذات تصریح تأمین إسرائیلي ساري بما یتناسب وقانون الخدمات .أ
 الداخلیة، (تأمین) -1981 في فروع التأمین المشمولة في المناقصة: مشتریات  
 حوادث ودیون.  
 ألجل استیفاء ھذا الشرط یجب ارفاق كتیب التأمین او نسخة عنھ كذلك نسخة  
 عن رخصة التأمین الساریة في إسرائیل وان یكون ساري المفعول بحسب  
 1981 بتفاصیل التأمین المطلوب.  
 العروض تقدم بواسطة وكیل تأمین یستوفي الشروط التالیة:  

 لدیة ترخیص وكیل تأمین ساري استنادا لقانون الراقبة على الخدمات الداخلیة .1
 (تأمین) 1981 في احدى فروع التأمین التي تشملھا المناقصة: حوادث مشتریات

 لدیھ تصریح من شركة تأمین تستوفي الشرط 3 (أ) أعاله بأنھ مصرح لھ تمثیل .2
 الشركة وان شركة التأمین موافقة على ھذا الشرط.



 على مقدم العرض ان تكون لدیھ خبرة ال تقل عن 4 سنوات على األقل (بین السنوات .3
 2014-2018) في تقدیم خدمات التأمین للسلطات المحلیة او شركات متعددة ضمن

 كل فروع التأمین المذكورة ویقدم خدمات بشكل فعلي ل 2 شركات میاه.
 لدیھ حقبة تأمین شاملة (یشمل التأمین على الحیاة واإلقتصادي) بمبلغ فعلي .4

 5,000,000 شیكل خالل ال12 شھر التي سبقت موعد تقدیم للعرض.
 بناء على الشرط ب سیحتسب ذو خبرة كل من ما یلي:. ب

 المشترك ھو شركة او شریك في شركة بحوزتھ ما ال یقل عن %30 من اجمال األسھم )1
 ومخول بالتوقیع عن الشركة.

 مقدم العرض المنفرد ھو شخص لدیھ ما ال یقل عن %30 األسھم لشركة ذات خبرة )2
 المشترك ھو شركة لعدة شركات حیث واحدة منھا او كلھا ذات خبرة مثبتھ كما في  )3

 البند (1) و- (2) أعاله.
مقدم العرض لدیھ كافة التصاریح وفق قانون تشغیل الھیئات العامة (تطبیق إجراءات ج. 
 المحاسبة ومسك الدفاتر ودفع الضرائب) 1967.    
مقدم العرض ھو مشتغل مرخص وفق ضریبة القیمة المضافة ویدیر حساباتھ حسب د. 
 األصول.    
 عدم وجود ادانات و/او تحقیق یوجد ضمنھا عقوبة بالعار او جنحة اقتصادیة، مثل ه. 
 عدم تسلیم االقرارت الضریبیة، عدم التبلیغ للضریبة، عدم منح فواتیر حسب األصول   
  والتي أیضا قد تكون مضت وفق فترة التقادم، بحسب قانون التسجیل الجنائي 1981  
 والتي قد تمنع االشتراك في مناقصة الشركات - وعدم وجود ادانات للمالكین والمدراء   
 من الناحیة الجنائیة.   




