
 
 

  القدس للهندسة االكاديمية الكلية عزرائلي

 الكلية في سفريات لخدمات تعلن عن مناقصة مفتوحة
 

 .آلخر وقت من تتطلب سوف الكلية كما سفريات،خدمات لتَْمِوين  المقترحات تلقي: اإلعالن طبيعة .1

 3حتى  ،ةمرفي كل  شهرا 12 من فترات أخرى 2لمدة  إمكانية التمديد مع شهرا 12: مدة المشروع .2

َِّصال من سنوات  .اِلتِ

 

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

 قسم في الموجود العطاءات صندوق وإيداعه ١٢:٠٠ الساعة حتى 9.9.15 يتعدى ال بالمقدم للتعريف

 .  القدس كارم، بيت رمات ٢٦ ايبومشر يعقوب شارع في الكائنة الكلية حرم في والمشتريات المالية

 

ْقد شيكل ٦٥٠ 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

 ..02.09.2015 يوم وحتى 20.8.2015 يوم من
 

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

 نع يجاب ولن 12:00 الساعة 3.9.2015 يوم حتى tenders@jce.ac.il :التالي العنوان على الياهو

 .الموعد هذا بعد أسئلة أي
 

 :العطاء مقدم في توفرها الواجب الشروط .6

مقترح الذي هو تجمع يرفق لعرضه شهادة مجمع نسخة حالية لمصخون لتسجيل الذي بأنه دفتر   6.1

لقانون وأيضا تصريح مراقب حسابات/ محامي بأن المسموح لهم بالمواضيع قبل المجمع 

 العارض.

 المعامالت قانون حسب المفعول والسارية الالزمة التصاريح متقدمال مقدم بحوزة يكون ان يجب 6.2

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

 الحد بقانون االلتزام على القدرة ولديه 1976 لسنة (القانون حسب األجنبية العاملة األيدي وتشغيل

 المستحقات تسديد ،الحسابات وإدارة تطبيق مثل) االجنبية العمالة يلوتشغ لألجور االدنى

 لعرضه رفق المقترح يقدم .(القانون حسب األجنبية العاملة األيدي وتشغيل األدنى األجر ،الضريبية

 .A ُمْستَنَدَات في B الملحق ، فيإدانته يكن لم ان خطية شهادة إيصال

 

 تعليمات من 2 رقم البند حسب ،بالباصات الخاصة رياتالسف مكتب لتفعيل رخصة صاحب المتقدم 6.3

 وتكون ،1985( مركبة وتاجير خاصة جوالت ،استطالع جوالت) والخدمات لالحتياجات المراقبة

 .المتقدم اسم على المفعول سارية الرخصة

على شهادة تاهيل طبقا  للسفريات حائزالمتقدم في موعد تقديم مناقصته عليه ان يعين ضابط امن  6.4

وتكون سارية المفعول على اسم ضابط االمن  1961من قانون المواصالت  ا() 585للمادة 

 )االقتراحات( على االقل حتى الموعد االخير والذي تم تحديده لتقديم العروض. ،المذكور



 

 المتقدم في وقت تقديم مناقصته عليه ان يعين مدير مكتب ذو مهارة لمكتب السفريات. 6.5

 هذا تقديم تاريخ وحتىشهرا األخيرة  36جهات خالل  3على المتقدم ارفاق سجل خبرة لتقديمها خدمات النقل مع  6.6

 قيمة ألضريبة ألمضافة(. باستثناءشيكل جديد ) 50,000 وبمعدل سنوي ال يقل عن ،االقتراح

 

وسياحة مركبات من نوع باص للجوالت او باص جوالت  5بحوزة المتقدم على األقل ان يكون  6.7

’ بمواصفات الخدمات المرفقة بالملحق ا (دنى من المتطلباتفاخر المؤهلين لطلبات البند )الحد اال

المركبات يجب ان تكون مؤمنة تامين الزامي وتامين شامل من قبل سلطة  ،لهذه الطلبية

ورين الترخيص بوزارة النقليات وبحيث ال يتجاوز الفرق بين موعد االنتاج للخمس مركبات المذك

 .( سنوات)خمس 7لبين الموعد االخير لتقديم المقترحات على 

 

ذلك ساري المفعول الى حينه ,على االقل خمسة سائقين يحملون رخص  المتقدم يقوم بتشغيل,و 6.8

(على االقل ,بحيث كل ما سيتم ذكره يجب ان ينطبق على كل واحد من السائقين 06قيادة درجة )

 المذكورين :

)اربعة وعشرون  24قد قدم خدمات سفريات بشكل فعلي على االقل لفترة ان يكون السائق -ا
 متواصلين قبل يوم تقديم مناقصة المتقدم. شهرا(

السائق لديه تصريح تأهيل من قبل ضابط االمن السفريات وذلك حسب قوانين المواصالت -ب
1961. 

 ولم يتم سحب رخصة السائق خالل السنتين االخيرتين.-ج

 المجهز بنظام اتصال و/او هواتف خليوية في كل مركبة بحوزته.-اتصال ومراقبة للمتقدم مركز  6.9

 ٧٥٠مقدم العرض يرفق لعرضه إيصال دفع رسوم المشاركة في هذا المناقصة تصل إلى  6.10

 شيكل.

 إلى المقترح تقديم تاريخ من شيكل ١٠،٠٠٠يرفق لعرضه كفالة بنكية بقيمة  المتقدممقدم  6.11
1.12.2015. 

شيكل )ليس بروبد القيمة  500,000دورة اعمال سنوية لست اقل من  للمقترح صاحب 6.12
 ٢٠١٤و ٢٠١٣و ٢٠١٢المضافة( في كل سنة من السنوات 

على المتقدم ارفاق مع العرض المقدم بروتوكول االسئلة التي بحاجة لتوضيح كما نشر من قبل  6.13

 ويكون مختوم من قبل اصحاب الشان المخولين. العارض،

 

ك في اختيار العرض صاحب النقطة االعلى في التقييم او بدالً من ذلك يحق للمالك ادارة يكون الحق للمال 7

 مفاوضات حول العرض مع اصحاب العروض الحاصلة على اعلى نقاط تقييم )السعر+ الجودة(.

 

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

 

 القدس للهندسة اديميةاالك الكلية عزرائلي


