
 
 

 القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي

  واالمانلخدمات المسؤول السالمة  تعلن عن مناقصة مفتوحة
 

 شرايبوم يعقوب شارع في الكلية حرم في َتْمِوين خدمات المسؤول السالمة واالمان: اإلعالن طبيعة .1

 .القدس ,ختشفيم جبل في حرم الكلية او القدس ،كارم بيت رمات 26

 

 4حتى  ،مرةفي كل  شهرا 12 من فترات أخرى 3لمدة  إمكانية التمديد مع شهرا 12: شروعمدة الم .2

 .اِلتَِّصال من سنوات

 

 خارجية إشارات أي بدون مغلق مغلف في العروض تقديم يتم: العروض لتقديم األخير الموعد .3

 في لموجودا العطاءات صندوق وإيداعه ١٢:٠٠ الساعة حتى 12.8.15 يتعدى ال بالمقدم للتعريف

 كارم، بيت رمات ٢٦ شرايبوم يعقوب شارع في الكائنة الكلية حرم في والمشتريات المالية قسم

 .  القدس

 

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

 في الكائنة الكلية مباني ضمن الكائن العطاءات قسم من مسترده غير االئتمان بطاقة طريق عن أو شيك

 بداء ١٤:٠٠ والساعة ٠٨:٠٠ الساعة بين ٠٢٦٥٨٨٠١٢ :تلفون القدس ٢٦ شرايبوم يعقوب شارع

 .3.8.15 يوم وحتى  24.7.15 يوم من
 

 الساعة تمام في 4.8.2015 يوم الموقع في القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي في :الموقع في جولة .5

 شارع في للهندسة األكاديمية الكلية في األكاديمي الكادر اجتماعات غرفة في جمعالت وسيكون 0021:

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

 .للمناقصة

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

 عن يجاب ولن 12:00 الساعة 6.8.2015 يوم حتى tenders@jce.ac.il :التالي العنوان على الياهو

 .الموعد هذا بعد أسئلة أي

 

 :العطاء مقدم في توفرها الواجب الشروط .7

/  القضائية والحراسة  َمْرُسوم ضده أعمال و / أو المقترح ليس في حالة التصفية و / أو اإلفالس 7.7

  ع الدائنين.اتفاق م في أو

 

العرض التصاريح الالزمة والسارية المفعول حسب قانون  المقترحيجب ان يكون بحوزة  2.2

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

 لشهادةا يتم التوقيعو. (7976األجر األدنى وتشغيل األيدي العاملة األجنبية حسب القانون لسنة 

 .في ُمْستَنََدات المناقصة D في الملحق

 



 

 دفتر بأنهونسخه حالية لمصخون لتسجيل الذي  شهادة مجمع لعرضهمقترح الذي هو تجمع يرفق  7.7

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

وان والعارض ال يسمح  يوضح هذا انه ال يسمح بتقديم عرض مشترك لعدة مجمعات. العارض

 .له ان ينسب نفسه خالل عن مقترحة معطيات لمجمع آخر

 

 .عامل المرخص المفعول شهادةيرفق المقترح  ثم مرخص،عامل  هو إذا المقترح 2.7

 

باإلجمال، ) ي هوالمالكين او شريك بمنصب إداري رفيع من طرفهم والذ أحدعلى المتقدم او  5.7

 :(المصدر لنفس

i.  قبل،عن السالمة من  مسؤوالمهني ساري المفعول يخوله ان يكون  بحوزته تصريحأن يكون 

واالمان في  السالمة الصحة العمل،مديرية السالمة والصحة المهنية في  االقتصاد،وزارة 

  العمل.

ii.  او من تاريخ  2010سنة صاحب شهادة معتمدة كمسؤول السالمة واالمان سارية المفعول من

 .سابق

 واالمان السالمة مسؤولي من االقل على اثنين من تتكون مجموعة ألمتقدم لدى تتوفر إن 6.6

 :) الجهات لكل بالمجمل) يكونوا بحيث دائمين كأجيرين

 

i. من السالمة عن مسؤولين يكونا ان يخولهم المفعول ساري مهني تصريح بحوزتهم يكون .أن 

 واالمان الصحة السالمة ،العمل في المهنية والصحة السالمة مديرية ،االقتصاد وزارة ،قبل

 .العمل في

 

ii. من او 2010 سنة من المفعول سارية واالمان السالمة كمسؤولي معتمدة شهادات اصحاب 

 .سابق تاريخ

 

  خالل ثالث   خبرة لتقديمه خدمات االمن والسالمة ألربع جهات  سجل  على المتقدم ارفاق 2.2

شيكل جديد )بإستثناء قيمة ألضريبة  70,000ألخيرة و بمعدل سنوي ال يقل عنسنوات ا

يعني خدمات امن وسالمة للمؤسسات  الصدد،في هذا  أألمن، السالمةألمضافة(. توفير خدمات 

خدمات  1996حسب أنظمة منظمة مراقبة العمل )مسؤولين عن السالمة(, حسب قانون 

مذكور اعاله من هذا الشرط على المتقدم تعبئة "وثيقة خبرة ألثبات أل مسؤولي األمان والسالمة 

    ألمتقدم".

 

 .في ُمْستَنََدات العرض C الملحق في محام من توصية خطاب المقترح يرفق 2.7

 .المقترحفي الجولة  أو الشخص المفوض نيابة عنه المقترحالمشاركة  2.9

 هذا المناقصةإيصال دفع رسوم المشاركة في  مقدم العرض يرفق لعرضه 2.10

 



 العروض تقديم وبعد العرض مقدم قبل من عالية مالية قدرة يتطلب وكونه المشروع تركيبة ضوء على 8

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

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

 .(الجودة +السعر)

 

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

 

 
 

                                                                                                           
 القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي

 


