
 

 القدس –الكلية االكاديمية للهندسة 

تعلن الكلية االكاديمية للهندسة في القدس عن رغبتها بطرح مناقصة مفتوحة 

 .ضمن حرم الكلية  3إلختيار مقاول رئيسي إلنشاء مبنى رقم 

بمساحة إجمالية  3إختيار مقاول رئيسي إلقامة مبنى رقم : طبيعة اإلعالن  .1

م13111)
2

كاديمية للهندسة ثالثة عشر الف متر مربع في حرم الكلية األ(  

 ".المبنى" القدس  وفيما يلي –رمات بيت كارم  22عقوب شرايبوم يشارع 

 .مر المباشرة أستالم إشهراً تقويمياً من موعد  22: مدة المشروع  .2

يتم تقديم العروض في مغلف مغلق بدون أي  :العروضخير لتقديم الموعد األ .3

ال يتعدى  7/2/3211 االثنينإشارات خارجية للتعريف بالمقدم   حتى يوم 

وايداعه صندوق العطاءات الموجود     (11:11)الحاديه عشرة ظهراً الساعة  

في حرم الكلية الكائنة في شارع يعقوب شرايبوم  في قسم المالية والمشتريات

    . بيت كارم ،القدس رمات  22

يمكن الحصول على وثائق العطاء مقابل مبلغ : الحصول على وثائق العطاء  .4

الكلية  مبانيقسم العطاءات الكائن ضمن شيكل غير مسترده من  3211قدره 

بين  122855112: القدس  تلفون  22الكائنة في شارع يعقوب شرايبوم 

          26/12/2112األربعاء  م بداء من يو 18:31 والساعة  15:11   الساعة

 .              5/1/2113 وحتى يوم

                 11/1/2113الخميس سيتم ترتيب جولة في الموقع يوم : جولة في الموقع .8

صباحاً وسيكون التجمع عند المدخل الرئيسي لحرم  11:11في تمام الساعة 

رمات بيت كارم  22شرايبوم  كاديمية للهندسة في شارع يعقوب الكلية األ

 .القدس

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

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

ولن يجاب عن أي  ظهرا 12:::الساعة   24/1/3211الخميس حتى يوم 

 .أسئلة بعد هذا الموعد 

 

 



 :العطاءمقدم  فيالشروط الواجب توفرها  .1

يجب ان يكون مقدم العرض مقاوالً مسجالً حسب القانون في سجل  .1.1

 .او أعلى  2تصنيف  ج  111المقاولين ألعمال البناء فرع 

بحدود  2ان يكون قد قام بتنفيذ وإكمال مشاريع مشابهه  عدد  .1.2

م 1111
2 

ل مشاريع لكل مشروع خالل السنوات الخمس االخيرة ال يشم 

 .ويكون احد المشاريع او كالهما مباني عامة اسكان 

شيكل  18111111لمقدم العرض دوره مالية سنوية بما ال يقل عن  .1.3

في كل سنة من . م.ق.غير شامل ض( خمسة عشرة مليون شيكل)

 ( .2112،2111،2111)السنوات الثالث الماضية 

على مقدم العرض ارفاق كفالة بنكية حسب المطلوب بوثائق العقد  .1.4

سارية المفعول حتى  (خمسة وسبعون الف شيكل)شيكل 18111بقيمة 

 . 1/8/2113يوم 

يجب ان يكون بحوزة مقدم العرض التصاريح الالزمة والسارية  .1.8

تطبيق : مثل )المفعول  حسب قانون المعامالت في المؤسسات العامة 

سابات ، تسديد المستحقات الضريبية ، األجر األدنى وتشغيل وادارة الح

ولديه القدرة على (  1212األيدي العاملة األجنبية حسب القانون لسنة 

 .اإللتزام بقانون الحد االدنى  لإلجور وتشغيل العمالة االجنبية 

 .على مقدم العرض أو من يمثله التواجد في جولة المقاولين  .1.2

العرض قد ادين بتشغيل االيدي العاملة  يجب ان ال يكون مقدم .1.1

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

 .سنوات االخيرة 

على ضوء تركيبة المشروع وكونه يتطلب قدرة مالية عالية من قبل مقدم  .5

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

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

ادارة مفاوضات حول العرض مع اصحاب العروض الحاصلة على اعلى نقاط 

 .تقييم 

أو ال يمس حق الكلية في إلغاء العطاء حسب ما تراه /وما سبق ال ينتقص  .2

 .مناسباً 

 

 (ج م )الكلية االكاديمية للهندسة القدس 

 

 


