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 اعالن                                          
 

حسب  الشركه بلدات فً لها ومخازن مكاتب الٌجار عروض لقبول حاجتها عن الجلٌل مٌاه شركة تعلن
 المواصفات التالٌه:

 
  دٌر. عرابه. سخنٌن - الشركه بلدات احدى سكان من ٌكون ان العرض مقدم على . 1

 .الكروم ومجد البعنه. االسد دٌر. نحف. حنا      

  من مكون مربع متر 2111 عن مساحته تقل ال  بناء صاحب ٌكون ان العرض مقدم على. 3 

 ادنى كحد اكثر او  طابقٌن     
 لمضمونه مالئما. والبناء التنظٌم لجنة قبل من ترخٌص ذا البناء ٌكون ان   .4
 بها ومربوطا االسرائٌلٌه الكهرباء بشركة ربطه تصرٌح على حاصال البناء ٌكون ان  . 5
  المالً التزامه ومسددا قانونً وبشكل العامه والمجاري المٌاه بشبكة مربوطا البناء ٌكون ان   .6

  للشركه     
   القانونٌه المواصفات حسب وقائم.   الداخلٌه الجبهه قٌاده مصادقة على حاصال البناء ٌكون ان   .7

 مربعا مترا26 عن تقل ال مساحته محكمه غرفه او  ملجا وذا     
  ان ٌوفر البناء امكانٌة الوصول لذوي االحتٌاجات الخاصه  . 8
 للمخزن شاحنات دخول لٌسهل متر 5 عن ٌقل ال االرضً الطابق ارتفاع ٌكون ان   .9
 الجلٌل همٌا شركة اتجاه المالٌه التزاماته متمما ٌكون ان .:

 اسفلت او باطون من بارضٌة ادنى كحد موقف 31 ل ٌتسع للشركه خاص بموقف البناء ٌتمتع ان. 21
 ٌرٌللتغ قابله غٌر متر 21 عن ٌقل ال بعرض معبده الٌه المؤدٌه الطرٌق تكون ان. 12
 بلدها فً الشركه مكاتب لفتح المحلٌه السلطه تمانع ال ان .13
 سجل بها حسب القانونمو الضرٌبه ائرةد قبل من ترخٌص صاحب العرض مقدم ٌكون ان .14
 اخر لطرف  مرهون او  اخرٌن قبل من حجوزات اي من خال البناء ٌكون ان. 15
  فوري ء البنا  تسلٌم  .16
    فً الشركه مكاتب فً 23:11 الساعه 32/23/3124  السبت ٌوم العرض لتقدٌم موعد اخر . 17
 لدى سكرتٌرة الشركه العطاءات صندوق فً ٌوضع مغلق بظرف  الثبوتٌه المستندات كل مع عرابه      
 
 

 مع االحترام                                                                       
 مصطفى ابو رٌا                                                                    

 مدٌر عام شركة مٌاه الجلٌل                                                                

 


