
 

 بلدية ام الفحم

 11/2020مناقصة رقم 

 واضاءة ذكيةاعمال توفير في الطاقة 

  

ضاءة ذكية إبلدية ام الفحم تعلن عن رغبتها لقبول اقتراحات سعر لتنفيذ مشروع توفير استهالك الطاقة و 

عمدة اضاءة في شوارع أمع التركيب على  "LED لد"جسم اضاءة شوارع من  3200مل على تالتي تش

المدينة يشمل تركيب وتشغيل منظومة تحكم وسيطرة وتقديم خدمة صيانة للمشروع طوال فترة الكفالة 

 دفع مقابل من قسم الهندسة يمكن شراء مستندات المناقصة بحسب ما هو مفصل بمستندات المناقصة.

 شيكل غير مستردة. 2500مبلغ 

 

بحسب متطلبات  ،اجسام اضاءة والذي يقوم بتشغيل مقاول كهرباء مزود  على المشتركين أن يكونوا (  1

مع تدريج مالي ( 1أ 160أو/و   ، 3أ 270)مقاولين مسجلين في سجل المقاولين فرع المناقصة او 

 .مالئم وفق القانون

 ومنظومات التحكم في سلطات محلية.على المتقدم ان يكون صاحب تجربة في مجال اضاءة الشوارع  (   2

خصم من  ،ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ،على المقاولين ارفاق شهادات ادارة حسابات( 3

 .وفق القانونالمورد 

شاقل يشمل  300000على المشتركين ارفاق كفالة بنكية لصالح بلدية ام الفحم غير مشروطة  بقيمة ( 4

 .15.11.2020حتى تاريخ م .ق.ض

كذلك  ،نسخة االتفاق وكتب الكمياتت المناقصة موقعة من قبله يشمل على المتقدم تقديم جميع مستندا( 5

 وسيلة تعريف بالمتقدم. ةيجب ادخال المغلف لصندوق العطاءات بدون اي 

يشكل السعر االعلى والتخفيض المناقصة تعتمد على طريقة تقديم تخفيض من سعر المناقصة والذي ( 6

 المناقصة حتى البنود المدونة تحت " ليس للجمع".هو عام ويشمل كل البنود في 

ووضعها في مغلف مغلق  جميع المستندات الالزمة للعطاء  من نسختينعلى المشتركين ارفاق (  7

  - بحيث يوضع شخصيا في صندوق العطاءات في بناية البلدية11/ 2020    مناقصة رقم :يكتب عليه

بالغ المتقدمين إالبلدية ستقوم ب  ،14:00الساعة  29.7.2020 الموافقاألربعاء حتى يوم  قسم الهندسة

 عن موعد فتح المغلفات.

  11/2020 رقم مع كتاب المناقصة بنسختين ويسجل عليه مناقصة امغلق اشمل مغلفي ( مغلف االقتراح 8

 يتم فتح االقتراح بعد استيفاء شروط االشتراك. ،توفير الطاقة واضاءة ذكية

الساعة    7.7.2020قسم الهندسة يوم الثالثاء    -  تتم جولة المقاولين )غير ملزم( من بناية البلدية الجديدة(   9

10:00 . 



المهام في لغاء المناقصة و/أو عدم توقيع اتفاقية و/أو تقليص مبلغه و/أو توزيع  ( البلدية تحتفظ بحقها إل10

ألي سبب كان بحسب  ،المناقصة بين عدة مشتركين و/أو تنفيذ االعمال و/أو قسم على مراحل منفردة

 لمشترك ال يملك الحق بطلب اي تعويض.ااو اثناء التنفيذ. ما تراه البلدية مناسبا قبل تنفيذ االعمال 

 .البلدية غير ملزمة بقبول أرخص عرض أو أي عرض آخر( 11

-maysara@deltaللعنوان  13:00الساعة  14.7.2020يمكن تقديم االستفسارات حتى تاريخ  (  12

engs.com    االستفسارات ترسل بصيغةWORD   21.7.2020يتم تلقي األجوبة حتى تاريخ    ،فقط. 

 

 لالطالع على مواد المناقصة:

 المناقصة. 

                         .1  الملحق

 . 2  الملحق
 مع االحترام                                                      

 سمير صبحي . د                                                    
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