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الخميس 23 ،تشرين الثاني2017 ،
دعوة لتقديم طلبات االنضمام الى سجل مزودي المجلس بالسلع و /او الخدمات
طبقا ً إلمالءات بند (8ب) للمرسوم الرابع لقانون المجالس المحلية ب –  , 1953والتي تقضي بتكوينه سجل
مزودي سلع ومقدمي خدمات  ,مجلس محلي فسوطة يدعو بهذا كل مزودي السلع و /أو المقاولين و/او مقدمي
الخدمات  ,القدوم الى المجلس المحلي للحصول على الطلبات المالئمة  ,كى يتقدموا لالنضمام للسجل المزمع اقامته .
الشروط األدنى لالنضمام لسجل المزودين
على المزودين او المقاولين الراغبين باالنضمام للسجل ان يستوفوا الشروط االتية :
 – 1صاحب الطلب يحمل رخصة مصلحة و /او تراخيص اخرى كما هو مطلوب بحسب القانون  ,بما يالئم الخدمات
التي يطلب االنضمام الى سجلها .
 -2صاحب الطلب  ,ذو خبرة مثبتة في مجاله  ,لمدة سنة على االقل في فترة الخمس سنوات األخيرة  .وذلك في اداء
اعمال في الخدمات التي ينوي االنضمام الى سجلها .
مقًً يد  .بحسب
 -3ليس هناك ضد مقدم الطلب اي امر تصفية و/او افالس و/او قَيم على امالكه  ,ولم يعلن عنه زبون ِ
قانون الشيكات بدون رصيد لسنة . 1981
 -4صاحب الطلب صاحب مصلحة مرخصة  ,وبحوزته مستند ساري المفعول على ادارة دفاتر حسابات وسجالت
بحسب قانون المعامالت التجارية للمؤسسات العامة لسنة  ,1976والمرسوم الذي بحسبه .
 – 5صاحب الطلب يفي بالشروط المحددة في بند (2ب) لقانون المعامالت التجارية للمؤسسات العامة لسنة .1976
 -6مقاولين الذين قد تم تسجيلهم في سجل مزودي المجلس بالسلع و/او الخدمات غير ملزمين من تقديم طلبات
اضافية .
ليس من شأن ما سلف ان ينزع من حق المجلس المحلي بأن يضيف شروط مسبقة وضمن ذلك تقديم اقتراحات
للمناقصات  ,ومسار تقديم العروض بما يالئم لنوعية وررو العمل او الخدمة .
باإلمكان الحصول على الطلبات في بناية المجلس المحلي ابتداء من يوم االثنين الموافق  - 2017-11-24حتى
تاريخ  , 16-12-2017لدى السكرتيرة رينا خوري او مدير قسم المشتريات عطاهللا خوري .
كما ويمكنكم الحصول على الطلبات بموقع اإلنترنيت على الرابط. www.fassuta.muni.il :
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