
 

 

 

 القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي
 الطعام خدمات نظام وتشغيل إلدارة تعلن عن مناقصة مفتوحة

 القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي في
 
 

في  ،القدس للهندسة االكاديمية الكليةعزرائلي  في الطعام خدمات نظام وتشغيل إلدارة :اإلعالن طبيعة .1
 مات بيت كارم، القدس.  ر ٢٦شارع يعقوب شرايبوم 

 
: يتم تقديم العروض في مغلف مغلق بدون أي إشارات خارجية للتعريف الموعد األخير لتقديم العروض .2

وإيداعه صندوق العطاءات الموجود في قسم  ١٢:٠٠الساعة  حتى ٢٠١٥/ ٤/ ١ ال يتعدىبالمقدم 
 رمات بيت كارم، القدس.   ٢٦وم المالية والمشتريات في حرم الكلية الكائنة في شارع يعقوب شرايب

 
. شيكل ١٠٠٠ قدره مبلغ مشاركته المقترح يدفع ،المناقصةفي  شرط أساسي للمشاركة: شروط المشاركة .3

غير مسترده من قسم العطاءات  أو شيك نقد ١٦:٠٠الساعة  حتى ٢٠١٥/ ٣/ ٣ اليوم حتى يتم الدفع
بين  ٠٢٦٥٨٨٠١٥ :القدس تلفون ٢٦بوم الكائن ضمن مباني الكلية الكائنة في شارع يعقوب شراي

 اليوم حتى ١٦:٠٠والساعة  ٠٨:٠٠الساعة 
 ٢٠١٥/ ٣/ ٣. 

 
في شارع  للكلية مكاتب في ١٢:٠٠ ساعة في ٢٠١٥/ ٣/ ٨ يوم في جولة ترتيب يتم :المقاولين جولة .4

 .القدس ٢٦يعقوب شرايبوم 

 للسيدة اإللكتروني البريد ، بواسطةركةالمشا شروط المقترح يدفع بعد استفسارات أو أسئلة أية توجيه يتم .5
 .١٤:٠٠ الساعة ٢٠١٥/ ٣/ ١٥ يوم حتى  tenders@jce.ac.il :التالي العنوان على الياهو عنبال

 .الموعد هذا بعد أسئلة أي عن يجاب ولن

 :العطاء مقدم في توفرها الواجب الشروط .6

عامل  هو المقترح وإذا. القانون بموجب مكان ذتأخ التي َوْصفَة كل في ُمْدَرج اَلَِّذي شركة هو المقترح 6.1

 .عامل المرخص المفعول شهادةيرفق المقترح  ثم مرخص،

 جريمة و١\و لهم العار جرائم في 1977 لسنة العقوبات قانون الجرائممدرائه و المقترح لم يدانوا 6.2

نوات األخيرة قبل الس 7لمدة  كل هذا. السلطات الضريبية إبالغ وعدم نقل الخصومات عدم المعنية

 . العطاءتاريخ تقديم 

 واألوامر 1957 لسنة والمنتجات الخدمات على مراقبة قانون الجرائممدرائه و المقترح لم يدانوا  3.6

 .الحكم من تاريخ سنوات 3 كانت جريمة من هذه الجرائم وإذا أدين و١ بموجبه الصادرة

 او الحائز في كل هذا الوقت المقترح عمل ،العطاءخالل السنوات الثالث األخيرة قبل تاريخ تقديم  3.4

تشغيل كل نفس ) الطعام الساخن تقدمالتي  ،الوقتاثنين على األقل من الكافيتريا في نفس  اإلمتـيـاز

 (.الكافتيريا ال يجب أن تكون مستمرة طوال هذه الفترة

 .القسمهذا  ألغراض "الطعام الساخن" الساخنة المخبوزات ال يعتبر

األخيرة قبل تاريخ  ثالث السنوات خالل واحد على األقل كافتيريا اإلمتـيـاز، او الحائز لمقترح،ا عمل 3.6

  .في المتوسط عميل في اليوم 500ال يقل عن  الكافتيريا وهذا ،العطاءتقديم 



 

 

 

 مفعول كوشير وشهادات المفعول سارية عمل رخصة صاحب هو المقترح ،العطاءتقديم  تاريخ في 3.3

 .الكافيتريات 2 عن يقل ال مع اتصال في

 7 عن يقل ال (2014-2012) الماضية 3 ال السنوات من سنة كل في للمقترح المالي الدوران 3.7

 .)ال يشمل ض.ق.م( شيكل مليون
 

 .٢٠١٥/ ٨/ ٣١ اليوم حتى شيكل ٥٠،٠٠٠ بقيمة بنكية كفالة لعرضه يرفق المقترح مقدم 3.6

 المعامالت قانون حسب المفعول والسارية الالزمة التصاريح العرض مقدم بحوزة يكون ان يجب 3.6
 األدنى األجر ،الضريبية المستحقات تسديد ،الحسابات وإدارة تطبيق مثل) العامة المؤسسات في

 الحد بقانون االلتزام على القدرة ولديه 1976 لسنة (القانون حسب األجنبية العاملة األيدي وتشغيل

 .االجنبية العمالة وتشغيل لألجور االدنى

 شيكل ١٠٠٠ قدره مبلغ مشاركته المقترح دفعي 6..3

 المقاولين جولة في المقترح يشترك ...3

 العروض تقديم وبعد العرض مقدم قبل من عالية مالية قدرة يتطلب وكونه المشروع تركيبة ضوء على .7
 بدالا  او التقييم في االعلى النقاط صاحب العرض اختيار في للمالك الحق يكون ،الذكر السالف النحو على
 تقييم نقاط اعلى على الحاصلة العروض اصحاب مع العرض حول مفاوضات ادارة للمالك يحق ذلك من

 .(الجودة +السعر)

 .مناسباا  تراه ما حسب العطاء إلغاء في الكلية حق يمس ال أو/و ينتقص ال سبق ما .8
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