
 
 
 

 القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي
 طُقُوم األثاثلتوريد، التجمع وتركيب  تعلن عن مناقصة مفتوحة

 
 

وفقا  ،األثاثُطُقوم  وتركيبالتجميع والنقل و لتوفير الخدمات توريد مقترحات :اإلعالن طبيعة .1

القدس  –رمات بيت كارم  ٦٢في حرم الكلية في شارع يعقوب شرايبوم  ٣، وبناء الفنية للمواصفات

 .متر مربع ٠٦١١١ حوالي مساحتهوالبالغ  ٣مبنى رقم  إطار انشاء في

 .العمل ابتداء أمرمن موعد  تقوميهآشهر  5حتى  مدة المشروع: .2

يتم تقديم العروض في مغلف مغلق بدون أي إشارات خارجية الموعد األخير لتقديم العروض:  .3
وإيداعه صندوق العطاءات  ٠٦:١١الساعة  حتى ٦١٠٢/  ٠١/ ٦٢ ال يتعدىللتعريف بالمقدم 

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

 
ْقد شيكل ٠٥٧: يمكن الحصول على وثائق العطاء مقابل مبلغ قدره الحصول على وثائق العطاء .4 أو  َ 

 ٦٢قسم العطاءات الكائن ضمن مباني الكلية الكائنة في شارع يعقوب شرايبوم غير مسترده من  شيك
 ٢بداء من يوم  ٠٠:١١والساعة  ٦٥:٦٦ساعة بين ال ٦٠٠٨٥٥٦٢٠ :القدس تلفون

 .٦١٠٢/  ٠١/  ٧وحتى يوم   ٦١٠٢/  ٩/  ٠
 

للسيدة عنبال  يتم توجيه أية أسئلة أو استفسارات بعد شراء وثائق العطاء بواسطة البريد اإللكتروني .5

صباحاً  ٠٦:١١الساعة  ٦١٠٢/ ٠١/ ٦١حتى يوم  inbale@jce.ac.il على العنوان التالي: الياهو

 ولن يجاب عن أي أسئلة بعد هذا الموعد.

 

 

 :الشروط الواجب توفرها في مقدم العطاء .6

 دفتر بأنهونسخه حالية لمصخون لتسجيل الذي  شهادة مجمع لعرضهمقترح الذي هو تجمع يرفق  .א

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

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

 .نفسه خالل عن مقترحة معطيات لمجمع آخر

 .عامل المرخص المفعول شهادةيرفق المقترح  ثم مرخص،عامل  هو المقترحإذا  .ב

يجب ان يكون بحوزة مقدم العرض التصاريح الالزمة والسارية المفعول حسب قانون المعامالت  .ג

األجر األدنى  ،تسديد المستحقات الضريبية ،في المؤسسات العامة )مثل تطبيق وإدارة الحسابات

على االلتزام بقانون الحد  ولديه القدرة 6791لسنة  (وتشغيل األيدي العاملة األجنبية حسب القانون

 وتشغيل العمالة االجنبية. لألجوراالدنى 

حينما تطلب في فترة  ،الصيانة واإلصالح ألعمال اسرائيلفي  ثابتةللمقترح مجموعة تقنيه  .ד

 حيثما تتطلب في فترة الضمان حسبما فقالوا في االشارات واالتفاق. الضمان

 



 ،في إسرائيل زبائن مختلفين ٣في  طُقُوم األثاثت توريد حزما بإعطاءخبره  للمقترح- المقترح تجربة .ה

 من )ب(٠المادة  وصفها في التي وفقا للمواصفات ،(٢٧٠٢و ٢٧٠٣و ٢٧٠٢) ألخرهخالل ثالث سنوات 

 .مشروع شيكل على االقل لكل ٢١١،٧٧٧بقيمة نطاق سنوي  ،وثائق المناقصة

ليس بروبد القيمة ) شيكل ٠،٥٧٧،٧٧٧للمقترح صاحب دورة اعمال سنوية لست اقل من  .ו

 .٢٧٠٣و ٢٧٠٢و ٢٧٠٠كل سنة من السنوات  طُقُوم األثاثمن توريد  (المضافة

  إلى تقديم المقترح من تاريخ شيكل ٢٧،٧٧٧مقدم العرض يرفق لعرضه كفالة بنكية بقيمة  .ז

٠٠/٢٧٠٢/ ٠. 

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

على ضوء تركيبة المشروع وكونه يتطلب قدرة مالية عالية من قبل مقدم العرض وبعد تقديم العروض  .7

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

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

 .(الجودة +السعر) نقاط تقييم

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