
 
 

  القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي

 ليسينج للتأجير التشغيلي لخدمات تعلن عن مناقصة مفتوحة
 
 
 

لكبار  الشركة سيارة سيكون والذي السيارتان ليسينج للتأجير التشغيلي تلقي المقترحات: اإلعالن طبيعة .1

 .في الكلية المسؤولين
 

 شهرا 36 :مدة المشروع .2
 

 tenders@jce.ac.il إلى إلكتروني بريد إرسال في العطاء)المناقصة( مشاركةعلى كل من يرغب ال .3
 االتصال جهة اسم العطاء، مقدم يتضمن اسم أن ويجب 16:00 الساعة  2015/11/08 يوم حتى

 .اإللكتروني البريد وعنوان والهاتف
 

 خارجية إشارات أي بدون مغلق مغلف في العروض تقديم ميت: العروض لتقديم األخير الموعد .4

 في الموجود العطاءات صندوق وإيداعه 12:00 الساعة حتى 2015/11/16 يتعدى ال بالمقدم للتعريف

 القدس كارم، بيت رمات ٢٦ شرايبوم يعقوب شارع في الكائنة الكلية حرم في والمشتريات المالية قسم
 . alonyair@bezeqint.net: اإللكتروني البريد طريق أو
 

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

 يجاب ولن 12:00 الساعة 2015/10/11 يوم حتى tenders@jce.ac.il :التالي العنوان على الياهو

 .الموعد هذا بعد أسئلة أي عن
 
  

 العطاء مقدم في توفرها الواجب الشروط .6

العرض التصاريح الالزمة والسارية المفعول حسب قانون  المقترحيجب ان يكون بحوزة   6.1

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

  .(1976األجر األدنى وتشغيل األيدي العاملة األجنبية حسب القانون لسنة 
 

 الماضية الخمس السنوات من سنة كل في للمتقدم  السنوية اإليرادات إجمالي من األقل ىعل 51% 6.2

 .ليسينج.التشغيلي التأجير حسب نظام  المركبات استئجار أو/  و التأجير في نشأت

 

 هن التأجير التشغيلي مركبات 500 التي ،مركبات 600ان يكون  األقلبحوزة المتقدم على  6.3

 .ليسينج

 .فرع خدمة في القدس المقترح يكون 6.4
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 .باستثناء يوم الغفران طوال العام, ساعة في اليوم 24مركز خدمة  المقترح يكون 6.5

  في ُمْستَنَدَات العرض  يعلق وهو شهادة يرفق المقترح لعرضه 

 
لتعليمات  وفقا تكلفة عروض ذات أعلى ثالثة بين تضمينه تم الذي مزايد)متقدم( كل مع مفاوضات اجراء المناقصات يحق للجنة 7

 المناقصات اإللزامية واللوائح القانون

 

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