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مناقصة علنية رقم 01/2009
الكلية االكادميية للهندسة، القدس )ع ر(

)فيما يلي "الكلية"(تستدرج بهذا عروضا لتقدمي خدمات استئجار سيارات بطرقة 
ليسينج تشغيلي، كاملفصل ادناه:
1.   فترة التعاقد: لفترة 36 شهرا.

2.    تقدمي اخلدمات:
أ.     خدمات استئجار سيارات، بطريقة ليسينج تشغيلي، لسيارات من نوع تويوتا  

كرواله، درجة اخراج:SUNموديل 2010، غيار اوتوماتيكي.
ب.    كمية السيارات املطلوبة في اطار تقدمي اخلدمة : سسيارة واحدة )1(.

3.   شروط متهيدية لالشتراك في املناقصة:
أ.      تصديق ساري املفعول ملسك الدفاتر، وكل تصديق اخر مطلوب وفقا لقانون 

   صفقات مع هيئات عامة )مسك حسابات وتسديد ضرائب( -  1976.
ب.   مقدم العرض هيئة قضائية مسجلة قانونيا، في سجل رسمي اسرائيل.

ج.     مقدم العرض ال يخضع للتصفية و/او ال يخضع للحراسة القضائية و/او مقدم 
العرض ال يعمل وفقا تسوية مع دائنيه.

د.     تقدمي كل التصديقات املطلوبة وفقا لقانون صفقات عامة )مسك حسابات  
وتسديد ضرائب(، 1976 والتعديالت التابعة.

هـ.    ملقدم العرض اقدمية ال تقل عن 5 سنوات في السنوات اخلمس االخيرة في 
تزويد خدمات تاجير سيارات.

يحق للكلية ان تفسح املجال ملقدم عرض، لم يرفق بعرضه : مستند، تصديق. 
للكلية  لتقدميه  متهيديا،  شرطا  ويشكل  اخــر،  مستند  اي  او  رخصة  ترخيص، 

خالل فترة محددة، تقررها الكلية.
4.   تلقي مستندات املناقصة:

عنوان  حتــت  للكلية  االنــتــرنــت  مــوقــع  مــن  استخراجها  ميكن  املناقصة  مستندات 
www. jce.ac.il :مناقصات. عنوان املوقع

5.   تقدمي العروض:
املوعد االخير لتقدمي العروض بتاريخ 27.12.2009 حتى الساعة 14:00.

يحق للكلية ، في اي وقت، في اعالن سينشر، تقدمي او تاجيل املوعد االخير لتقدمي 
العتباراتها  وفقا  باملناقصة،  املتعلقة  االخرى  والشروط  املواعيد  وتغيير  العروض، 
املطلقة. يجب تقدمي العروض في مغلف مغلق لصندوق املناقصات، الكائن في شعبة 
املناقصات طابق املدخل ملكاتب الكلية في العنوان: شارع يعكوف شريبوم 26 رمات 

بيت هكرم، القدس.
6.   اختبار العروض:

يحق للكلية وفقا العتباراتها املطلقة شطب و/او قبول و/او عدم االخذ بعني االعتبار 
عرض ال يتالئم كليا مع كل املتطلبات املفصلة في مستندات املناقصة. حتتقظ الكلية 
الى مقدم  التوجه  املناقصة،  قيد  اخر  اي عرض  او  ارخص عرض  قبول  بحقها عدم 
العرض خالل الفحوصات لتلقي تفاصيل اضافية و/او توضيح عن عرضه، واختيار 

فائز ثان او اكثر، الغاء املناقصة الي سبب كان.
7.   احلفاظ على احلقوق:

هذا النشر هو للمعلومية فقط واملذكور فيه ال يلزم الكلية في اي شكل كان والشروط 
امللزمة هي املذكورة في كتيب املناقصة.


