
 
 

 
 القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي

 هوائيةالالكراسي لتوريد، التجمع وتركيب  تعلن عن مناقصة مفتوحة

 
 الكراسي العائمة وتركيبالتجميع والتنقل و أو توريد / وتنتا  لتوفير الخدمات لإل مقترحات :اإلعالنطبيعة  .1

القدس  –رمات بيت كارم  ٦٢يعقوب شرايبوم  في حرم الكلية في شارع ٣، وبتناء الفتنية وفقا للمواصفات

  متر مربع  ٠٦١١١ حوالي مساحتهوالبالغ  ٣مبتنى رقم  إطار اتنشاء في

يتم تقديم العروض في مغلف مغلق بدون أي إشارات خارجية الموعد األخير لتقديم العروض:  .2
طاءات الموجود وإيداعه صتندوق الع ٠٢:١١الساعة  حتى ٦١٠٢/  ٧/  ٣ ال يتعدىللتعريف بالمقدم 

كارم، بيت  رمات ٦٢في قسم المالية والمشتريات في حرم الكلية الكائتنة في شارع يعقوب شرايبوم 
   .القدس

 
شيكل غير  ٠٥٧يمكن الحصول على وثائق العطاء مقابل مبلغ قدره  :العطاءالحصول على وثائق  .3

القدس  ٦٢ع يعقوب شرايبوم مسترده من قسم العطاءات الكائن ضمن مباتني الكلية الكائتنة في شار
وحتى  ٠٦٢٢/ ٠/ ٢٠بداء من يوم  ٠٠:١١والساعة  ٦٥:٦٦ساعة بين ال ٦٠٠٨٥٥٦٢٠ :تلفون
 ٢١٠٢/  ٠/  ٢٢يوم 

 

شراء وثائق العطاء بواسطة البريد اإللكتروتني للسيدة عتنبال  استفسارات بعديتم توجيه أية أسئلة أو  .4

صباحاً  ٠٦:١١الساعة  ٦١٠٢/ ٢/ ٦٢حتى يوم  inbale@jce.ac.il على العتنوان التالي: الياهو

 ولن يجاب عن أي أسئلة بعد هذا الموعد.

 

 :الشروط الواجب توفرها في مقدم العطاء .5

 نسخة رخصة سارية المفعول المقترح يرفق .المقترح هو صاحب رخصة عمل سارية المفعول .א

 دفتر بأنهسجيل الذي ونسخه حالية لمصخون لت شهادة مجمع لعرضهمقترح الذي هو تجمع يرفق  .ב

. المجمع العارض قبل بالمواضيعبأن المسموح لهم  محامي/ تصريح مراقب حسابات وأيضا لقانون

وان والعارض ال يسمح له ان ينسب نفسه  يوضح هذا انه ال يسمح بتقديم عرض مشترك لعدة مجمعات

 .خالل عن مقترحة معطيات لمجمع آخر

اريح الالزمة والسارية المفعول حسب قاتنون المعامالت في يجب ان يكون بحوزة مقدم العرض التص .ג

األجر األدتنى وتشغيل  ،الضريبيةتسديد المستحقات  ،الحساباتالمؤسسات العامة )مثل تطبيق وإدارة 

ولديه القدرة على االلتزام بقاتنون الحد االدتنى  6791لستنة  (األيدي العاملة األجتنبية حسب القاتنون

 لإلجور وتشغيل العمالة االجتنبية.

 حينما تطلب في فترة الضمان ،واإلصالحالصيانة  ألعمال اسرائيلفي  ثابتةللمقترح مجموعة تقنيه  .ד

 حيثما تتطلب في فترة الضمان حسبما فقالوا في االشارات واالتفاق.

 



مشاريع  لثالثة ألخرهخالل ثالث سنوات  اجهزه هوائيه توريد وتركيبحزمات  بإعطاءللمقترح خبره  .ה

 ألجهزهمقعد  ٥٧٧على االقل  مؤسسة بلمسهالتي هي في رقام جماهيريه و/ او  األقل،مختلفة على 

 .هوائيه في كل مشروع

من  (المضافةليس بروبد القيمة ) شيكل ٠٧٧،٧٧للمقترح صاحب دورة اعمال سنوية لست اقل من  .ו

 ١٧٢٢و ١٧٢١و ١٧٢٢ج و / أو توريد الكراسي هوائيه كل سنة من السنوات إنتا

 ٠٦٢٢/ ٩/ ٢ إلى تقديم المقترح من تاريخ شيكل ١٧٧٧٧مقدم العرض يرفق لعرضه كفالة بنكية بقيمة  .ז

 شيكل ٠٥٧ إلى تصل إيصال دفع رسوم المشاركة في هذا المناقصة مقدم العرض يرفق لعرضه .ח

 هوائيه لكراسي تركيب العارض ممثل/  لمهنية الموضوعة من قبل العارضللمقترح حصل على ترخيص ا .ט

 الرفق هذا المقترح التقني لمثل في صف مثال في حرم الكلية حسب الوارد في الوارد

على ضوء تركيبة المشروع وكوتنه يتطلب قدرة مالية عالية من قبل مقدم العرض وبعد تقديم العروض  .6

الحق للمالك في اختيار العرض صاحب التنقاط االعلى في التقييم او  يكون ،الذكرعلى التنحو السالف 

بدالً من ذلك يحق للمالك ادارة مفاوضات حول العرض مع اصحاب العروض الحاصلة على اعلى 

 .(الجودة +السعر) تنقاط تقييم

 

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

 

 

 (ج م) القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي

                                                                                                  


