
 ما یلي: "صاحب المناقصة") (في 514801547رمات جان م.ض ح.ف  شركة المیاة والصرف الصحي مي
 لتوفیر خدمات 01-2019/11مناقصة علنیة رقم سعر في إطار  یطلب من مقدمي العروض تقدیم عروض

 األخیر لتقدیم العروض ھو بتاریخ الموعد للتزود والتركیب والصیانة للقراءة لھدادات المھي بعیدا.
 لتزم بالموعد األخیر أعاله سیتم رفصھ.الذي لم یالعرض  "الموعد األخیر لتقدیم العروض") ما یلي: (في

 ألجل تقدیم العروض للمناقصة وتلقي وثائق المناقصة على مقدم العرض التسجیل كمشترك في المناقصة
 جیل فيالبرید اإللكتروني یجب كتابة "تسبما یتعلق في  للعنوان التالي: ياإللكترونلبرید بواسطة رسالة على ا

 " وكتابة بیانات مفدم الطلب والمكلف بالتواصل منخدمات التأمینبللتزوید  01-2019/118مناقصة رقم 
 يتم تسجیلھ فوقبالھا تأكد ان رسالتھ قد تم استعلى مقدم العرض ان ی 1.12.2019جھتھ وذلك ابتداء من تاریخ 

 عن طریق البرید اإللكتروني الذي تم منھ عندما یتم تسجیلھ مقدم العرض سیستلم وثائق المناقصة المناقصة.
 ارسال الرسالة.

 7الطابق  جان،رمات  ،14ھلل  أبایمكن التسجیل كمشترك في مكاتب الشركة في شارع 
 یوضح انھ یمنع تقدیم المناقصة الموعد األخیر لتقدیم كالم،لدى السیدة میریام  مكاتب الشركة")(في ما یلي "

 (في ما یلي "الموعد األخیر") 13:00 الساعة 30.12.2019العروض 
 الزامیة في مكاتب الشركة والمشاركة 10:00الساعة  02.12.2019كون بتاریخ جولة مقدمي العروض ست

 تسجل بحسبیفبل الموعد األخیر لتقدیم العروض مقدم العرض الذي لم  أیامیجب التسجیل كمشتركین حتى سبع 
 ره سبتم استبعاده من تقدیم العرض.ما تم ذك

 المطلوبةغلف مغلق مع كل الوثائق ھ في مضرض ان یقوم بتقدیم عرعلى مقدم الع
  یتم التسلیم یدویا فقط لصندوق المناقصات في مكاتب الشركة. وارسال العرض بالبرید او بأیة وسیلة أخرى

 استبعاده. سیتم
 عر سیتم في المناقصة وعلى مقدمي العروض وضع تقدیر السعرنلفت عنایة مقدمي العروض ان ھناك تقدیر س

 ت.اصاسب في مغلف مغلق لصندوق المناقالمن
 باالشتراك لمقدمي العروض الذین یستوفون الشروط التالیة: یسمح

 مقدم العرض ھو شركة مسجلة في إسرائیل حسب األصول 2.1
 مقدم العرض لدیھ تصریح عمل بحسب قانون جھات تشغیل الھیئات العامة ووفقا لھ وتسجیل الدفاتر 2.2
 حسب األصول     
 مقدم العرض في عرضھ ھو مزود رسمي و/او مزود رسمي لعدادات المیاه وذلك بحسب المعاییر 2.3
 المطلوبة.     
 مقدم العرض ھو المزود الرسمي و/او االدعاء بذلك. 2.4
 مقدم العرض لدیھ خبرة عملیة 5 سنوات خالل السنوات 2014-2019 في اعمال التوفیر ویشمل التوفیر 2.5
 التركیب والتزوید بكل ما یتعلق في الھدف وصیاغتھ بشكل كامل.     
 مقدم العرض نفذ منظومات قراءة عن بعد لصالح 2 شركات میاه وصرف صحي / سلطات محلیة 3.5.1     
 وتشكل الخدمات مدة تزوید وتوفیر وتقدیم خدمات صیانة لعامین متتالیین.     
 مقدم العرض أصلح في إسرائیل، بوصفھ مقاول ثانوي ابتداء من تاریخ 01.01.2014 وحتى موعد 3.5.2     
 تقدیم ھذا العرض قام بإصالح منظومة قراءة عن بعد على یده وبتنفیذه (منظومة القیاس، منظومة     
 االتصاالت، (FLX NETWORK) ومنظومات إدارة النظام المنفذ ستكون تلك المقترحة على ید مقدم     
 العرض ویشمل العرض حوالي 7,000 عداد میاه خاصة بالفراءة عن بعد بشكل ناجح لمدة تزیة عن 12     
 شھر على األقل     
 مقدم العرض بصفتھ مقاول رئیس او مقاول ثانوي ومنذ تاریخ 01.01.2014 قام بتركیب ما ال یقل 3.5.3     
 عن 20,000 عداد مباه بالقراءة عن بعد بشكل تراكمي لصالح (2) من السطات المحلیة و/او شركات میاه     

 وصرف صحي في إسرائیل على األقل.     
 مقدم العرض لدیة تصاریح ساریة من كافة الجھات المعنیة و/او رخص عمل ساریة مثل سلطة حمایة 2.6
 .البیئة و/او وزارة االتصاالت بما یتناسب قانون االشعاع غیر المرصود 2006     
 مقدم العرض لدیة شھادة جودة ساریة ISO 9001 :2008 صادرة عن جھة مؤھلة. 2.7
 مقدم العرض لدیھ عائد مالي ما ال یقل عن 5 ملیون في السنة وذلك من توفیر عدادات المیاه المقروءة عن  2.8
 بعد وذلك في كل سنھ من السنوات 2016 وحتى العام 2018.     



 قدم كفالة بنكیة بحسب تعلیمات المناقصة. 2.9
 عدادات المیاه 2.10
 كل نموذج/حجم/ من العدادات المعروضة: (في ما یلي "العدادات المعروضة") لھذه المناسبة 2.10.1      
 علیھ استیفاء الشروط التالیة.      

 لكل اذن بحسب العالمة المسموحة تكون من 36 شھر (2012) وبناء علیھ تم االعام او بدال (1)
 من ذلك توجد رخص احتیاطیة 36 الجدید (2012) بكل تعدیالتھ والموافقة علیھا.

(2) EC-MID/2014/32 او للمعاییر األوروبیة ED-MID/2004/22 مطابقة للمعاییر األوروبیة 
 كل عدادات المیاه المعروضة حاصلة على ترخیص سلطة المیاه لحین تقدیم العرض. 2.10.2     
     2.10.3 50T كما ھو مطلوب ضمن المعاییر C50 كل عدادات المیاه المعروضة 
 كل العدادات یجب ان تكون حاصلة على تصریح مطابقة 5425 بما یتعلق في المنتجات التي 2.10.4     

 تالمس میاه الشرب               
 كل عداد سیكون ذو منظومة دیجتال او میكانیك تتیح قراءة العداد بطریقة سلسة 2.10.5     
 كل العدادات المعروضة بقطر 3/4 (20DN) علیھ استیفاء الشروط التالیة 2.10.6     

 (1) عدادات میاه مع وحدات متعددة الضخ مع نھیات طرفیة تواصلیة والتي تشكل جزء من عداد              
 المیاه (في ما یلي "عدادات المیاه")                   

 (2) ذو نظام تحریك مغناطیسي ولمدة خدمة تصل حتى ثالث سنوات              
 عدادات المیاه المعروضة بقطر 1" فما فوق ضمن الشروط التالیة 2.10.7    

 ذو منظومة تشغیل وتحكم مناسبة حسب شروط التشغیل المعمول بھا (1)              
    2.10.8 REGISTER كل عدادات المیاه بكل األقطار (في ما یلي "كل عدادات المیاه") تحوي منظومة تفعیل 

 وتستوفي في شروط العزل بحسب درجة العزل IP68 فما فوق             
 كل عدادات المیاه جافة وال توجد صلة بین منظومة القیاس وبین وحدة التزوید 2.10.9    

 كل العدادات المعروضة تستوفي الحد األدنى من المعاییر R (نسبة تزویدQ3/Q1) المشروحة في 2.10.10  
 الجدول والملحق التقني لكل نوع من أنواع عدادات المیاه وألجل إزالة كل شك قیم R سیتم عرضھا             
 على معھد المواصفات والمقاییس اإلسرائیلي.             
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 كل عداد میاه معروض یستوفي معایر التزوید ISO 4064-1 البند (2004) 5.1 2.10.11 
 مزود عدادات المیاه والمصنع (في حال كان مزود) علیھ ان یكون حامل لمعاییر ISO 9001 او ما 2.10.12 

 یعادلھا وھذا یعني ان مزود العدادات لدیھ إجازة بالتزوید ولیس عن طریق شركة أخرى             
 في حال كانت العدادات مصنعة / مجمعة في إسرائیل – المنتج/ المجمع ھو بنفسھ إسرائیلي ولدیھ 2.10.13 

 تصریح ساري بذلك صادر عن سلطة المیاه لفحص عدادات المیاه بأقطار مختلفة وذو تصریح من             
 مختبر مصرح تم الفحص بھ وحاصل على إجازة بذلك             

 یتعھد المزود بالتزوید بعدادات المیاه بحسب طلب الشركة / ومنظومات قراءة عن بعد المعروضة 2.10.14 
 في ھذه المناقصة وتحمل كافة الترخیص لالستخدام (تصریح صالحیة) وتستوفي كافة المعاییر             
 التقنیة ومتطلبات التشغیل وكل ما ھو منصوص علیھ             

 
 مي رمات جان م.ض مع فائق اإلحترام

  


