
 
 
 

 

 القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي
 

  في االمتحانات المراقبةخدمات تَْمِوين  ،عامةمناقصة  تَْنِظيمتعلن عن 

 
 

 62 شرايبوم يعقوب شارع في الكلية حرم في في االمتحانات َتْمِوين خدمات المراقبة: اإلعالن طبيعة .1

 .القدس ,مختشفي جبل في حرم الكلية او القدس ،كارم بيت رمات

 

 من حتى خمس سنوات ،مرةفي كل  شهرا 22 من فترات أخرى 2لمدة  إمكانية التمديد مع شهرا 63: مدة المشروع .2

 .اِلتَِّصال

 

ال  للتاريخلق بدون أي إشارات خارجية يتم تقديم العروض في مغالموعد األخير لتقديم العروض:  .3

العطاءات الموجود في قسم المالية وإيداعه صندوق  00:11الساعة  حتى 90/09/4902يتعدى 

   القدس. ،رمات بيت كارم 60والمشتريات في حرم الكلية الكائنة في شارع يعقوب شرايبوم 

 

أو  نَْقد شيكل 579: يمكن الحصول على وثائق العطاء مقابل مبلغ قدره الحصول على وثائق العطاء .4

 62ة الكائنة في شارع يعقوب شرايبوم غير مسترده من قسم العطاءات الكائن ضمن مباني الكلي شيك

 11/80/0624بداء من يوم  20:66والساعة  65:66بين الساعة  600855620القدس تلفون: 

   52/80/0624وحتى يوم 

 

عنبال واسطة البريد اإللكتروني للسيدة شراء وثائق العطاء ب استفسارات بعديتم توجيه أية أسئلة أو  .5

صباحاً ولن  12:01الساعة  28/08/6104حتى يوم  inbale@jce.ac.il على العنوان التالي: الياهو

 يجاب عن أي أسئلة بعد هذا الموعد.

 

 :العطاء مقدم في توفرها الواجب الشروط .2

القضائية الحراسة  َمْرُسوم ضده أعمال و / أو التصفية و / أو اإلفالسحالة ليس في  المقترح 1.1

 اتفاق مع الدائنين. في / أو و

 

العرض التصاريح الالزمة والسارية المفعول حسب قانون  المقترحن بحوزة يجب ان يكو 1.2

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

 .(6792األجر األدنى وتشغيل األيدي العاملة األجنبية حسب القانون لسنة 

 

 كما هو مطلوب بموجب القانون التي تأخذ مكان َوْصفَة لفي ك ُمْدَرج اَلَِّذي شركة هو المقترح 1.6

 كل للعرض المقترح يرفق .في االمتحانات المراقبةخدمات  تَْمِوين - اإلعالنطبيعة  في

 .لهذه المناقصة يَْنبَِغي أُُذونَات

 

 في إسرائيل رسمية َوْصفَة في والتي ُمْدَرج على النحو قَانُون شركة كيان قانوني هو المقترح 1.4

ُخاَلَصة  طبع اآلنِي للعرض المقترح ال يرفق .الماضية على األقل السنوات خالل الخمس

وأيضا تَْوثِيق مراقب حسابات/  .بموجب القانون ُكنَّاش والتي تأخذ مكان له في اإِلْدَراج

 محامي بَِصَدِد معتمد التوقيع للشركة المقدم



 

 ٣ االمتحانات في مات المراقبة فيصاحب خبرة مثبتة تَْمِوين خد يجب ان يكون المقترح 1.6

وزارة التربية، مؤسسات التعليم العالي، المعهد الوطني لتدريب التكنولوجيا ) زبائن مختلفين

نطاق  (6162و 6166، 6166سنوات متواصلة على االقل )خالل السنوات  ٣لمدة  ،(والعلوم

 في االمتحانات مراقبةالخدمات  تَْمِوين. شيكل على االقل لكل زبون ٠٠١١١١بقيمة سنوي 

تَْعبِئَة، ارشاد واشغال  امتحانات،تشمل ادارة واقامة طاقم للمراقبة بما في ذلك نقل نماذج 

 .المراقبين

 

في أي وقت  اْلقُطُوفِ  َدانِي القدس، في على االقل المراقبة في االمتحانات 59 المقترح يكون 1.1

والعمر أكثر من  اإلسرائيليين،نين والمواط الخدمات،وتلبية متطلبات المواصفات  للعميل،

 .ُمْقتََرحال على تقديم ،21

 

 0 عن يقل ال (4902-4900) الماضية 2 ال السنوات من سنة كل في للمقترح المالي الدوران 1.6

 .)ال يشمل ض.ق.م( شيكل مليون

 

 شيكل )عشرة آالف شيكل( 610111ه كفالة بنكية بقيمة ُمْقَتَرحيرفق المقدم ل 1.8

 

ر شهادة لعرضه المقترحيرفق  1.6  .العرضفي ُمْستَنََدات  رابع الملحق في محامي، َعْن يَدِ  ُمقَرَّ

 

على ضوء تركيبة المشروع وكونه يتطلب قدرة مالية عالية من قبل مقدم العرض وبعد تقديم   1.10

العروض على النحو السالف الذكر، يكون الحق للمالك في اختيار العرض صاحب النقاط 

بدالً من ذلك يحق للمالك ادارة مفاوضات حول العرض مع اصحاب االعلى في التقييم او 

 .(الجودة +السعر) العروض الحاصلة على اعلى نقاط تقييم

 

 .مناسباً  تراه ما حسب العطاء إلغاء في الكلية حق يمس ال أو/و ينتقص ال سبق ما .9
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