
 
 
 
 
 
 

 القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي
 

 ١ رقم مبنى فيحفر وتبطين  األعمال مقاولالختيار  مفتوحة مناقصة عن تعلن
 

والبالغ مساحتة  ١في  اطار  انشاء مبنى رقم  التنقيب وتعزيزمقاول األعمال : اختيار  طبيعة اإلعالن .1

 62في حرم الكلية في شارع يعقوب شرايبوم  ( 2م5400متر مربع ) أربعة آالف وخمسمائةحوالي 

 .(المبنى"وفيما يلي ")القدس   –رمات بيت كارم 

 ١٣/١٣/٥١٣٢حتى  : مدة المشروع .2
 

يتم تقديم العروض في مغلف مغلق بدون أي إشارات خارجية الموعد األخير لتقديم العروض:  .3
وإيداعه صندوق  (05:33) هراظ الثاني عشرالساعة   حتى 54/30/5305ال يتعدى للتعريف بالمقدم 

  22العطاءات الموجود في قسم المالية والمشتريات في حرم الكلية الكائنة في شارع يعقوب شرايبوم 

   رمات بيت كارم ،القدس.
 

شيكل غير  00333: يمكن الحصول على وثائق العطاء مقابل مبلغ قدره  الحصول على وثائق العطاء .4
القدس   62ن ضمن مباني الكلية الكائنة في شارع يعقوب شرايبوم مسترده من قسم العطاءات الكائ

          62/26/0624بداء من يوم  20:66والساعة  65:66بين الساعة  600855620:  تلفون
   11/20/0624وحتى يوم 

 

 صباحا   00032في تمام الساعة  00/30/5602يوم : سيتم ترتيب جولة في الموقع جولة في الموقع .5

لتجمع في غرفة اجتماعات الكادر االكاديمي في الكلية األكاديمية للهندسة في شارع يعقوب وسيكون ا

 .وتعتبر المشاركة في الجولة احد شروط التقدم للمناقصةرمات بيت كارم القدس.  22شرايبوم 

 

عنبال  يتم توجيه أية أسئلة أو استفسارات  بعد شراء وثائق العطاء بواسطة البريد اإللكتروني للسيدة  .2

صباحا  ولن  83030الساعة   81/30/2014حتى يوم  inbale@jce.ac.il على العنوان التالي : الياهو

 يجاب عن أي أسئلة بعد هذا الموعد.

 

 :الشروط الواجب توفرها في مقدم العطاء .7
 

 اعمال، لتنفيذ المقاولين تسجيل لقانون وفقا المقاولين سجل في مسجل مقاول هو العرض مقدم  7.1

 تحتيه بنى شوارع العمال  المقاولين تسجيل لقانون وفقا 200 بفزع  ٢ج ثصنيف حائزعلى

 .1811 - وترميم

 

 شيكل مليون 5 بحجم وثبطين حفر مجال في شبيهة مشاريع شالشه تنفيذ وانهى بدء العرض لقدم 7.2

 عرضه تقديم موعد سبقت التي السنين ثالث في المشاريع من بكل االقل على( م.ق.ض يشمل ال)

(1388-1380). 

 



 83ال يقل عن  (1380-1388الماضية ) 3الدوران المالي للمقترح في كل سنة من السنوات ال  7.3

 .ال يشمل ض.ق.م() شيكل مليون

 

 خطاب توصية من البنك. يرفق المقترح 7.4

 

 (شيكل ستين ألف) شيكل 20,000مقدم العرض يرفق لعرضه كفالة بنكية بقيمة  7.5

 

العرض التصاريح الالزمة والسارية المفعول حسب قانون  يجب ان يكون بحوزة مقدم 7.2

 ,تسديد المستحقات الضريبية ,المعامالت في المؤسسات العامة )مثل : تطبيق وإدارة الحسابات

( ولديه القدرة على 2792األجر األدنى وتشغيل األيدي العاملة األجنبية حسب القانون لسنة 

 تشغيل العمالة االجنبية.االلتزام بقانون الحد االدنى لإلجور و

 

 مقدم العرض او مندوبه المؤهل اشترك في جولة المقاولين. 7.7

 

يجب ان ال يكون مقدم العرض قد ادين بتشغيل االيدي العاملة األجنبية الغير قانونية ولم يدن  7.1

 بدفع االجور بما يخالف القانون في الثالث سنوات االخيرة.

 

قدرة مالية عالية من قبل مقدم العرض وبعد تقديم العروض  على ضوء تركيبة المشروع وكونه يتطلب .1

يكون الحق للمالك في اختيار العرض صاحب النقاط االعلى في التقييم او  ,على النحو السالف الذكر

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

 .(الجودة +ألسعر) نقاط تقييم

 

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

 

 

 

 (ج م) القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي                                                                                        


