
  
  

  القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي

  الكائنة الكلية حرم في لتوفير خدمات وضع ماكنات تصوير وطباعة تعلن عن مناقصة مفتوحة

  

 واعضاء الطالب من ،الكلية لمستخدمي وطباعة تصوير ماكنات وضع خدمات لتوفير: طبيعة اإلعالن .1

 الحصول اجل من الصيانة وخدمات بها لمرتبطةا الخدمات جميع توفير ذلك في بما ،التدريس هيئة

  .ممسوح او/و مطبوع منتج على
 

 يتم خطيشهرا. يحق للعميل فقط تمديد العقد المبرم بين الطرفين، من خالل إشعار  60العقد:  مدة .2
كل  ثالث فترات إضافيةلانتهاء مدة االتفاق  ايام من عن 10تسليمه لمزود الخدمة في موعد ال يتجاوز 

  شهرا اضافيا ,حتى ثماني سنوات بالمجمل. 36 ليصبح المجموع شهرا، 12 تهامدفترة 
 

: يتم تقديم العروض في مغلف مغلق بدون أي إشارات خارجية للتعريف الموعد األخير لتقديم العروض .3
وإيداعه صندوق العطاءات الموجود في قسم المالية  12:00الساعة  حتى 7.8.2016 ال يتعدىبالمقدم 
 رمات بيت كارم، القدس.   ٢٦يات في حرم الكلية الكائنة في شارع يعقوب شرايبوم والمشتر

 

 أو َ◌ْقد شيكل ٥٠٠ قدره مبلغ مقابل العطاء وثائق على الحصول يمكن: العطاء وثائق على الحصول .4

 ٢٦ شرايبوم يعقوب شارع في الكائنة الكلية مباني ضمن الكائن العطاءات قسم من مسترده غير شيك

 11.7.2016 يوم من بداء ١٣:٠٠ والساعة ٠٨:٠٠ الساعة بين ٠٢٦٥٨٨٠١٢ :تلفون القدس

  .25.7.2016 يوم وحتى

 
 تمام في 24.7.2016 يوم الموقع في القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي في :الموقع في جولة .5

 في للهندسة كاديميةاأل الكلية في األكاديمي الكادر اجتماعات غرفة في التجمع وسيكون 0021: الساعة

 التقدم شروط أحد الجولة في المشاركة وتعتبر. القدس كارم بيت رماث 26 شرايبوم يعقوب شارع

 .للمناقصة
 

 عنبال للسيدة اإللكتروني البريد بواسطة العطاء وثائق شراء بعد استفسارات أو أسئلة أية توجيه يتم .6

 يجاب ولن 12:00 الساعة 31.7.2016 يوم ىحت tenders@jce.ac.il :التالي العنوان على الياهو

  .الموعد هذا بعد أسئلة أي عن

 

 العطاء مقدم في توفرها الواجب الشروط .7

 بأنهونسخه حالية لمصخون لتسجيل الذي  شهادة مجمع لعرضهمقترح الذي هو تجمع يرفق  7.1
 قبل بالمواضيعبأن المسموح لهم  محامي/ تصريح مراقب حسابات وأيضا لقانون دفتر

وان  يوضح هذا انه ال يسمح بتقديم عرض مشترك لعدة مجمعات. المجمع العارض
 .والعارض ال يسمح له ان ينسب نفسه خالل عن مقترحة معطيات لمجمع آخر

 يرفق المقترح شهادة عامل المرخص المفعول 7.2

 قانون حسب المفعول والسارية الالزمة التصاريح العرض مقدم بحوزة يكون ان يجب 7.3

 المستحقات تسديد ،الحسابات وإدارة تطبيق مثل( العامة المؤسسات في المعامالت



 ولديه 1976 لسنة )القانون حسب األجنبية العاملة األيدي وتشغيل األدنى األجر ،الضريبية

ومن اجل اثبات  .االجنبية العمالة وتشغيل لألجور االدنى الحد بقانون االلتزام على القدرة
  لمرفقة في الملحق ب لهذه الطلبية.توفر الشروط في الوثيقة ا

 

ليس بروبد القيمة ( شيكل ٢،٠٠٠،٠٠٠للمقترح صاحب دورة اعمال سنوية لست اقل من  7.4
  ٢٠١٣كل سنة من السنوات  وطباعة تصوير ماكنات وضع خدماتمن توريد  )المضافة

 .٢٠١٥و ٢٠١٤و

 31.10.2016 ليوم شيكل 1٠،٠٠٠مقدم العرض يرفق لعرضه كفالة بنكية بقيمة  7.5

االخيرة وفر المتقدم لثالثة زبائن على االقل خدمة تجهيز وصيانة خالل السنوات الخمس  7.6
وثائق  منالمواصفات الفنية المرفقة في الملحق (أ) بأو  bو / Aمثل آالت عينة  االت، 10

 كل عميل.متتالية ل) سنوات 3المناقصة (لكل عميل) وأن ال يقل عن ثالث (
 

  معتمدين.خمسة فنيين والتي تقدم من قبل  وخدمات مختبرنة وصيا نظام خدمهللمتقدم  7.7

  

المادي مع ثالثة على االقل من المتقدمين والتي  بالتفاوض-لجنة المناقصات مخولة ولكن غير ملزمة  .8
  تحسب هي االعلى من ضمن فئة المتقدمين عروضهم (جودة +تكاليف)

 

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