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 القدس –الكلية االكاديمية للهندسة عزرائلي 

تعلن الكلية االكاديمية للهندسة في القدس عن رغبتها بطرح مناقصة مفتوحة 

مبنى  في ( curtain walls) ةااللمنيوم والحوائط  الستائري اعمال إلختيار مقاول 

 ضمن حرم الكلية . 2رقم 

اطار    في اآللمنيوم والحوائط  الستائريه أعمال طبيعة اإلعالن : إختيار مقاول  .0

م02111)حوالي ة تمساحوالبالغ  2مبنى رقم انشاء 
3

( ثالثة عشر الف متر  

عقوب يشارع على اسم عزرائيلي  كاديمية للهندسة مربع في حرم الكلية األ

 القدس  وفيما يلي " المبنى".–رمات بيت كارم  32 شرايبوم

للمقاول  مر المباشرة أستالم إشهراً تقويمياً من موعد  33مدة المشروع :  .3

 .( 01/1/3102الرئيسي )والذي سلم بتاريخ 

يتم تقديم العروض في مغلف مغلق بدون أي  العروض:خير لتقديم الموعد األ .2

ال  33/8/2310 لخميس ايوم  يتعدى الإشارات خارجية للتعريف بالمقدم   

وايداعه صندوق     (:::00)  الحادية عشره صباحايتعدى الساعة  

في حرم الكلية الكائنة في  العطاءات الموجود في قسم المالية والمشتريات

    . رمات بيت كارم ،القدس  32شارع يعقوب شرايبوم 

الحصول على وثائق العطاء : يمكن الحصول على وثائق العطاء مقابل مبلغ  .1

الكلية  مبانيقسم العطاءات الكائن ضمن شيكل غير مسترده من  770قدره 

بين  132888103القدس  تلفون :  32الكائنة في شارع يعقوب شرايبوم 

          31/7/2310  االربعاءبداء من يوم  11:20 والساعة  18:11   الساعة

 .              2/8/3102 وحتى يوم

                 03/8/3102 ثنيناالجولة في الموقع: سيتم ترتيب جولة في الموقع يوم  .8

في غرفة اجتماعات الكادر صباحاً وسيكون التجمع  :::00في تمام الساعة 

رمات  32كاديمية للهندسة في شارع يعقوب شرايبوم  الكلية األ في االكاديمي

 .لمناقصةالتقدم ل وتعتبر المشاركة في الجولة احد شروط  بيت كارم القدس.

بعد شراء وثائق العطاء بواسطة البريد  يتم توجيه أية أسئلة أو إستفسارات  .2

  inbale@jce.ac.ilلكتروني للسيدة  عنبال الياهو على العنوان التالي :اإل

ولن يجاب عن أي  ظهراً  30:::الساعة   08/8/2310  لخميساحتى يوم 

 أسئلة بعد هذا الموعد .



 

 

 العطاء:مقدم  فيالشروط الواجب توفرها  .7

خالل السنوات ان يكون قد قام بتنفيذ وإكمال مشاريع مشابهه  .7.0

النظمة الاللمنيوم مشاريع  2عدد  االلمنيوم في اعمال   الخمس الماضيه

وثالث مشاريع انظمة  )شبابيك وابواب( وثالث مشاريع حوائط ستائريه

 وفي اطار كل مشروع تم تنفيذ التالي : تظليل 

متر  711حوائط ستائريه مدموجه هيكل معدني بمسطح  .7.0.0

 .في كل واحد من المشاريع  مربع على االقل

في كل  متر مربع على االقل 211عناصر ظل بمساحة  .7.0.3

 .مشروع

في  متر مربع على االقل 811انظمة شبابيك ملفوفه بمساحة  .7.0.2

 .مشروع كل

 

ال مانع ان يقدم المناقص في اطار مشروع واحد قد تم تنفيذه واشتمل 

على اكثر من نوع مما سبق . لكن عليه تقديم ثالثة مشاريع مختلفه 

تسعة مشاريع مختلفه ومتفرقه لكل عمل وبالمجموع باستطاعته تقديم 

 على ان بكون قد نفذ في كل واحد من المشاريع احد االنظمة المذكورة

 اعاله .

شيكل  2111111لمقدم العرض دوره مالية سنوية بما ال يقل عن  .7.3

شيكل( غير شامل ض.ق.م. في كل سنة من السنوات الثالث  ماليين  ستة)

 ( .3101،3100،3103)الماضية 

على مقدم العرض ارفاق كفالة بنكية حسب المطلوب بوثائق العقد  .7.2

الف شيكل(سارية المفعول حتى  يوم  اربعونشيكل )11111بقيمة 

0/03/3102 . 

يجب ان يكون بحوزة مقدم العرض التصاريح الالزمة والسارية  .7.1

المفعول  حسب قانون المعامالت في المؤسسات العامة )مثل : تطبيق 

وادارة الحسابات ، تسديد المستحقات الضريبية ، األجر األدنى وتشغيل 

ولديه القدرة على (  0772قانون لسنة األيدي العاملة األجنبية حسب ال

 .اإللتزام بقانون الحد االدنى  لإلجور وتشغيل العمالة االجنبية 

 على مقدم العرض أو من يمثله التواجد في جولة المقاولين . .7.8



 

يجب ان ال يكون مقدم العرض قد ادين بتشغيل االيدي العاملة  .7.2

يخالف القانون  في الثالث ولم يدن بدفع االجور بما األجنبية الغير قانونية 

 سنوات االخيرة .

على ضوء تركيبة المشروع وكونه يتطلب قدرة مالية عالية من قبل مقدم  .8

العرض وبعد تقديم العروض على النحو السالف الذكر ، يكون الحق للمالك في 

إختيار العرض صاحب النقاط االعلى في التقييم او بدالً من ذلك يحق للمالك 

ت حول العرض مع اصحاب العروض الحاصلة على اعلى نقاط ادارة مفاوضا

 تقييم .

و/أو ال يمس حق الكلية في إلغاء العطاء حسب ما تراه ما سبق ال ينتقص  .7

 مناسباً.

 

  الكلية االكاديمية للهندسة القدس

 )ج م ( على اسم عزرائيلي 

 


