
رابطة املياه والصرف الصحي مياه اجلليل م.ض
مناقصة علنية رقم 15/2016

مناقصة علنية رقم 15/2016 لتزويد خدمات جباية، تطبيق جباية وخدمات استقبال 
جمهور واعطاء خدمات مرفقة لكل ذلك

عام
مياه اجلليل – رابطة املياه والصرف الصحي االقليمي م.ض )فيما يلي الداعية( رابطة 
املياه والصرف الصحي للبلدات سخنني، عرابة، مجد الكروم، نحف، دير االسد، دير حنا 
والبعنة )فيما يلي البلدات( تدعو بهذا لتقدمي عروض اسعار العطاء اخلدمات التالية: 
جباية ديون املستهلكني للرابطة، تطبيق اجلباية، خدمات استقبال جمهور وخدمات 
للداعية وتشغيلها في  لكل ذلك، في نطاق توظيف وتشغيل قسم اجلباية  مرافقة 

البلدات التي في منطقة نفوذها.
ان  بحيث  االرتباط،  اتفاقية  على  التوقيع  موعد  من  شهرا   12 لـ  هي  االرتباط  فترة 
فترة االرتباط متدد بشكل اوتوماتي ملدة 48 شهرا اضافيا، ثالثة اشهر في كل مرة 
ما عدا اذا اعلن الداعي، حتى 30 يوما مسبقا وخطيا ووفقا لرأيها احلصري انه غير 

معني بتمديد االرتباط.
اخلدمات حجمها وشروطها مفصلة في وثائق املناقصة

شروط عتبة لالشتراك باملناقصة: يحق االشتراك باملناقصة مشتركني الذين يقفون 
في تقدمي العروض باملوعد االخير في كل الشروط املتراكمة التالية:

1- موقف قضائي – 1- في موعد تقدمي العرض املشترك هو شركة مسجلة حسب 
القانون في سجل الشركات في دولة اسرائيل.

2- املشترك هو صاحب شهادة وقوف مبقاييس ISO :2008-9001 او
 ISO :2015-9001 سارية في موعد تقدمي العروض للمناقصة.

وثائق  في  املطلوب  بالنص  بنكية  كفالة  للمناقصة  عرضه  مع  قدم  املشترك   -3
املناقصة.

2- خبرة – 1- خالل )كل او جزء( من السنوات 2013، 2014 و 2015 زود املقترح بنفسه 
كمقاول رئيسي خدمات جباية وتشغيل جهاز خدمات زبائن امامي، مبا فيه اجابات 
خطية، في تلفون )ترشيحات خدمات الزبائن( وشفويا في كل مجاالت استهالك 
املياه، اجلباية والتطبيق وكذلك خدمات تطبيق اجلباية لديون حسب امر الضرائب 
)جباية( لثالثة رابطات مياه وصرف صحي من خالل رابطة مياه وصرف الصحي 
واحدة بحجم يشمل 100.000 سكان على االقل على اساس معطيات הלמ״ס لسنة 
2014. يوضح ان بخصوص متطلبات اخلبرة ال تشمل رابطات املياه والصرف الصحي 

التي بها يزود املقترح خدمات تطبيق ادارية وتطبيق قانوني فقط.
3- قوى عاملة – 1- في موعد تقدمي العرض يشغل املقترح بنفسه على االقل 20 عامل 
من قسم اجلباية وخدمات زبائن بوظيفة كاملة، يعملون بوظيفة جزئية ال تشمل. 
2- في موعد تقدمي العرض يقفون لصالح املقترح بنفسه او بواسطة مقاول ثانوي 
على االقل 5 موظفو جباية ضرائب ماهرين اصحاب خبرة من اجل تشغيل تطبيق 

اجلباية )حجز ممتلكات، حجز سيارات والخ( ومخزن مؤمن لتخزين احلجوزات.
املطلوبة  الوثائق  وكل  فقط،  واحــدة  قضائية  سلطة  بواسطة  يقدم  العرض    -4
املشترك  اسم  على  تكون  اخلبرة  اثبات  ووثائق  البنكية  الكفالة  تشمل  باملناقصة 

باملناقصة فقط.
و/او  املناقصة  وثائق  على  االطالع  ميكن  املناقصة-  وثائق  على  واحلصول  االطالع 
الساعات  االثنني حتى اخلميس بني  االيام  الشركة في  احلصول عليها في مكاتب 
09:00-16:00 وهذا ابتداء من يوم اخلميس 26-9-2016 وهذا بتنسيق مسبق مع مدقق 

احلسابات سامر رباح في تلفون رقم 04-8118111.
كفالة:على املقترح ارفاق لعرضه كفالة بنكية غير مشروطة ذاتية مببلغ 100.000 
شاقل بالنص املطلوب في وثائق املناقصة لصالح الداعية لتأمني اقامة شروط املناقصة 

العرض والتوقيع على العقد وتنفيذ تعليماته.
تقدمي العروض: العروض بارفاق كل وثائق املناقصة كما هو مفصل في شروط 
املناقصة، يجب تقدميه بتسليم يدوي فقط، بثالثة نسخ الى داخل صندوق املناقصات 
في مكاتب الداعية في شارع الفول 16 املنطقة الصناعية سخنني في مغلف مغلق يحمل 
التسجيل »مناقصة علنية رقم 15/2016« بدون أي عالمات تعريف و/او كتابة اخرى 
يرسل  الذي  العرض   ،12:00 الساعة   2016-10-26 االربعاء  يوم  من  بتأخير  ليس  وهذا 
بطريقة اخرى يلغى بتاتا. الوثائق التي تسلم بعد املوعد والساعة احملددة اعاله تلغى 

وال تشمل في وثائق املناقصة التي تبحث بواسطة الداعية.

الداعية ال تلتزم بقبول العرض االرخص او أي عرض آخر.
تتغلب  املناقصة  وثائق  تعليمات  وبني  االعــالن  هذا  بني  تناقض  وجــود  حالة  في 

بتعليمات وثائق املناقصة.
مصطفى ابو ريا – مدير عام مياه اجلليل -رابطة املياه والصرف الصحي االقليمي م.ض


