مناقصة رقم 030-19

شركة تشتيوت نفط فانرجياه م.ض (فيما يلي " -الشركة") تستدرج بهذا عروضا ً ألجل :تخطيط ،تصنيع وتزويد ألواح رقابة  -وفقا ً لكتيب الكميات

    
(فيما
املناقصة

يلي"البضاعة").
ملستندات
 املرفقة
 واخلرائط التقنية
التزويد:
     
     
موعد
التزويد ملخزن الشركة يتم ليس بعد 100 -يوما ً تقومييا ً بعد تلقي الدعوة من قبل الشركة.
شروط الزامية لإلشتراك
باملناقصة   :


 .1يصدر مقدم العرض كفالة بنكية لضمان تنفيذ العرض بقيمة  10،000ش.ج ،كاملفصل في مستندات
وخطياً .

املناقصة.التعليق

 


كاملذكور يتم مسبقا ً
الشركة.
العرض ،وفقا ً لتعليمات
في حني تقدمي
 من االشتراك
مبناقصات الشركة ،وليس معلق
على االشتراك
مقدم العرض قادر
.2
 3مشاريع بتصنيع ألواح كهرباء ضغط منخفض بحجم شبيه ،خالل السنوات الـ  5األخيرة.
مثبتة بتنفيذ
جتربة
العرض
  .3لدى

مقدم
 .4لدى مقدم العرض تصديق ساري املفعول من معهد املواصفات لوصف  ،ISO 9001/2تصنيع وتركيب ألواح كهرباء ضغط منخفض.
ألواح
وتركيب
لتصنيع
رقم 61439-2
معهد املواصفات
 وصف من
معيار
 مقدم العرض
 .5ميلك
ورقابة   .
كهرباء




 
 .6لدى مقدم العرض مصادقة معهد املواصفات لتصنيع ألواح وفق  SYSTEMملصنعني معدات إثنني على األقل من الئحة مصنعني مصادقني باملفصل التقني.

     .1976



 وفقا ً
عامة- ،
صفقات هيئات
لقانون
 املفعول
تصديق ساري
مقدم العرض
 .7لدى
كتيب الكميات ،ملا يحظى
التقني و/او
البضاعة متطلبات املفصل
.8
 
الشركة   .
برضا 


تستوفي

 .9مقدم العرض مسجل بكل سجل يدار وفق القانون وبحوزته كال املصادقات املطلوبة وفق القانون ،بشأن موضوع التعاقد ،وان كان لشان
 1953يستوفي مقدم العرض متطلبات املعيار.كمعناه في قانون
موضوع التعاقد
املعايير ،

رسمي 
اسرائيل
 معيار 
يرفق مقدم العرض لعرضه كافة املستندات املطلوبة الثبات استيفائه في الشروط االلزامية واخلرائط التقنية ،كاملفصل في مستندات املناقصة.
  

األخير لتقدمي العروض لصندوق املناقصات في مكاتب الشركة (بالعنوان ادناه) .23.7.2019 -
املوعد
مناقصة على حده) الجل تلقي
الشركة (لكل
ومبسؤوليته املطلقة التسجيل في موقع
على املزود


تبليغات .

 


ال تلتزم الشركة بقبول ارخص عرض او اي عرض اخر .وحتتفظ الشركة بحقها الدارة مفاوضات مع مقدمي عروض ترى ان عروضهم مناسبة.
النص باللغة العبرية.
ان النص امللزم
ونشير الى
الصحف باللغة العربية،
 www.pei.co.ilوفي
اإلعالن في موقع
 نشر هذا
 
هو 


الشركة 

