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الكلية االكادمية للهندسة القدش )ع.ر(

من  النفايات  من  تخلص  اعمال  لتنفيذ  علنية  مناقصة  اج��راء  عن  بهذا  تعلن 
ومتييل  تاسيس  اعمال  وايضا  وتبطني  حفر  ج��دار،  اعمال  مهدومة،  بنايات 

بنى حتتية في حرم الكلية.

التعاقد: تنفيذ اعمال تخلص من النفايات من بنايات مهدومة، اعمال  ماهية    .1
جدار، حفر وتبطني وايضا اعمال تاسيس ومتييل بنى حتتية في حرم الكلية 

في شارع يعكوف شرايبوم 26 رمت بيت هكرم القدس.
2.   مدة التعاقد: ستة اشهر تقومية من موعد امر ابتداء العمل.

ال����ع����روض: ت���ق���دم ال���ع���روض ل��غ��اي��ة ت��اري��خ  ل��ت��ق��دمي  االخ���ي���ر  امل���وع���د     .3
04.06.2012 الساعة 12:00، مبنغلف مغلق، دون دليل خارجي.

4.   شراء مستندات املناقصة: ميكن شراء كراس املناقصة، مقابل دفع مبلغ 500 
ش.ج )غير مسترد(، في قسم املناقصات - في بناية الكلية في شارع يعكوف 
08:00- ال��س��اع��ات:  ب��ني   02-6588012 ه��ات��ف:  ال��ق��دس،   ،26 شرايبوم 

ابتداءاً من تاريخ 13.05.2012 وحتى تاريخ 20.05.2012.  ،14:00
 10:00 الساعة   21.05.2012 بتاريخ  جتري  املوقع  في  مقاولني  جولة    .5
الكلية االكادمية للهندسة  الرائيسي حلرم  املدخل  اللقاء في  صباحاً، مكان 

في شارع يعكوف شرايبوم 26 رمت بيت هكرم القدس.
املناقصة،  مستندات  بشراء  قاموا  العروض  ملقدمي  استيضاحات  او  اسئلة    .6
i - - االلكتروني  البريد  بواسطة  الياهو،  عنبال  السيدة  لدى  خطياً   توجه 
 .15:00 الساعة  ح��ت«   23.05.2012 ت��اري��خ  حتى   bale@jce.ac.il

اسئلة تصل بعد هذا املوعد لن ترد.
7.   شروط الزامية لتقدمي عروض للمناقصة:

لقانون  وفقا  املقاولني  سجل  ف��ي  مسجل  م��ق��اول  ه��و  ال��ع��رض  مقدم    7.1
تسجيل املقاولني لتنفيذ اعمال، حائز على تصنيف ج2 بفرع 200 وفقا 

لقانون تسجيل املقاولني العمال شوارع بنى حتتية وترميم - 1988.
7.2   ملقدم العرض شهادة مصادقة "مقاول معروف" لفرع 200، تصنيف 
مالي ج2 وما فوق، من قبل اللجنة البني-وزارية لتحديد اولوية تسليم 

اعمال حكومية ملقاولني - ادارية تسجيل مقاولني معروفني.
في مجال حفر  شبيهة  مشاريع  ثالثة  تنفيذ  وانهى  بدء  العرض  مقدم    7.3
يشمل  )ال  ش.ج  مليون   2.5 بحجم  تاسيس  اعمال  وايضا  وتبطني 
سبقت  التي  السنني  ث��الث  في  املشاريع  من  بكل  االق��ل  على  ض.ق.م( 
موعد تقدمي عرضه. لهذا االمر مشروع يعد منفذ بارفاق مصادقة مدير 

مشروع عن انهاء االعمال او حتاسب نهائي مصادق.
7.4   مقدم العرض ارفق لعرضه كفالة بنكية كاملطلوب في املناقصة.

عرضه  تقدمي  ملوعد  املفعول  سارية  ش��ه��ادات  العرض  مقدم  بحوزة    7.5
وف��ق��ا ل��ق��ان��ون ص��ف��ق��ات ه��ي��ئ��ات ع��ام��ة )ض��ب��ط ادارة احل��س��اب��ات، دف��ع 
الضريبة، االجر االدنى وتشغيل عمال اجانب وفق القانون(، - 1976، 
ويستوفي متطلبات القانون بشان  االجر االدنى وتشغيل عمال اجانب 

وفق القانون.
7.6  مقدم العرض او مندوبه املؤهل، اشترك في جولة املقاولني.

7.7   ملقدم العرض دورة مالية سنوية ال تقل عن -9 مليون ش.ج )ال يشمل 
ض.ق.م( بكل من السنني 2011، 2010، 2009.

8.   بعد تسليم عروض كاملذكور، ولسبب كون االعمال تطلب مثانة مالية كبيرة، 
يحق للداعية، لكنها غير ملزمة، اختيار ارخص عرض تلقته ويحق لها، لكنها 
غير ملزمة، القرار على اجراء مفوضات مع كل مقدم عرض، اعالن عن القرار 
لكل مقدميالعروض الذي استوفوا بعروضهم بكل الشروط واملتطلبات اعاله 
)فيما يلي: "مجموعة مقدمي العروض النهائية"( واجراء مفاوضات فعالً 

مع كل مقدمي العروض في مجموعة مقدمي العروض النهائية.
املناقصة  اللغاء  الكلية  حق  من  ليأذي  و/او  لينتقص  اع��اله  باملذكور  ليس    .9

وفقاً العتبراتها املطلقة.
   ___________

الكلية االكادمية للهندسة القدش )ع.ر(


