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לתחום    פוטוגרומטרי  עבודות מיפוי עיריית אום אל פחם מכריזה בזאת על כוונתה לקבל הצעות מחיר עבור  
 שיפוט העיר וזאת עפ"י התנאים כדלקמן :

 .של מודד מוסמךבעל רישיון תקף )שכיר או פרילנסר(המציע או עובד אחד לפחות מטעמו  .1
 להוכחת התנאי האמור, יש לצרף רישיון מודד כאמור.       

במידה והמודד אינו המציע יש לצרף בנוסף צילום ת.ז. של המודד מטעם המציע וכן תצהיר נותן שירות 
 למכרז. 8כמסמך ב' למודד מטעם המציע, בנוסח המצורף 

או יותר רשויות תכנון ו/או  3רגמטרי עבור עבודות מיפוי פוטו 2012-2018המציע ביצע בין השנים  .2
 דונם לפחות . 10,000רשויות מקומיות ו /או תאגידים עירוניים בהיקף של 

-2012להוכחת תנאי זה, המציע יצרף אישורים מטעם רשויות מקומיות וגופים איתם עבד בין השנים        
 למכרז. 5במסמך ב' , בטופס המצורף 2018

המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   .3
 .1976 -אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל״ו 

להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף אישור על ניהול ספרים ואישור על שיעור ניכוי מס במקור וכן תעודת 
 עוסק מורשה לעניין מע"מ.

 .יע רכש את מסמכי המכרז . המצ4
 להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז .-

למכרז   1ב כמסמך. המשתתף צירף ערבות בנקאית תקינה על פי דרישות המכרז בנוסח המצורף 5
 .להבטחת קיום התחייבויותיו על פי מכרז זה

להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף -. עירייה ו /או חבר עירייה. על המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד 6
 למכרז. 3כמסמך ב׳ הצהרה בנוסח המצורף 

 :עליה יירשם סגורה במעטפה ,כרוכים עותקים 2 - ב למסור יש המכרז לתנאי בהתאם ההצעות . את7

 12:00 בשעה 27.06.2019בתאריך  חמישי ליום  עד ידנית במסירה ,בלבד " 08/2019מס  פומבי מכרז"

 .לשלוח בדואר בבניין עיריית אום אל פחם החדש הנמצא בכניסה לעיר לא הנמצאת לתיבת המכרזים

 .להיפסל עלולים לעיל הנקובים והשעה המועד לאחר שימסרו מסמכים

 לחץ כאןז חומר המכרלהורדת  .8

 בכבוד רב               

 ד"ר סמיר מחאמיד

 ראש העיר
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