
 
لعمل أعمال بناء وترميمات פ' /01/2019 عامة مناقصة اعداد عن للهندسة االكاديمية الكلية  عزرئيلي تعلن

 عامة في حرم الكلية
 

  

لعمل اعمال بناء وتصليحات، التي تشمل أعمال كهرباء، دهان، أنابيب مياه، : المشاركة. طبيعة  .1

 لخدمات( في كلية عزرائيلي للهندسة في القدس.ألمينيوم والجبس بأنواعه المختلفة )مثال: العمل/ ا

 جولة للمتقدمين  .2

هو  بموعدها بالجولة المشاركة. 12يوم األحد الساعة   07.07.2019بتاريخ ستجرى للمتقدمين  جولة

 في المناقصة ولتسليم مقترح.  شرط للمشاركة
 
 
  السيدة إلى بالكتابة التوجه مبامكانك  المناقصة وثائق بشأن توضيحات على للحصول طلبات أو أسئلة. 3

لن يتم . 12الساعة   10.07.2019 يوم حتى tenders@jce.ac.il اإللكتروني البريد عبر الياهو عنبال

 َستُسأل بعد هذا الموعد. األسئلة التي اإلجابة على 

 

يجب .  12:00الساعة   14.07.2019يم المقترحات حتى يوم تسل يجب :المقترحات لتقديم النهائي الموعد. 4

قسم إدارة  فيالمتواجد  العطاءات صندوقلداخل ،  المتقدم تحددخارجية  عالمات تسليمها بظرف مغلق دون أي

 . القدس هكيرم، بيت ،26 شريبوم شارعفي حرم الكلية في  الشؤون المالية

 

 (لباتمتطشروط المشاركة في عملية المناقصة ). 5

 .للقانون وفقا شراكة، أو شركة أو شخص هو المتقدم. أ

 ودفع المحاسبة إنفاذ) العامة الهيئات تشغيل قانون حسب المفعول سارية رخصة على حائز المتقدم يكون نأ. ب

  . الدفاتر مسك على والموافقة الضرائب خصم على الموافقة -1976התשל"ו  (الضريبية الديون

 ג' مع تصنيف ، هو مقاول مسجل في سجل المقاولين بموجب قانون تسجيل المقاولين لتنفيذ األعمال المتقدم . ج

 وفقًا لقواعد تسجيل المقاولين لألعمال الهندسية في البناء )نوع المقاولين المسجلين( 100وما فوق في قطاع 

 .1988 -התשמ"ח 

 

سنوات خبرة  5ثلة البناء الموجودة في هذه المناقصة، على المتقدم أن يكون ذات خبرة في مجال البناء، كأمد. 

 على األقل. 

mailto:tenders@jce.ac.il


مشاريع بناء التي تم إنجازهم حتى موعد  3)يشمل( وحتى اليوم، ما ال يقل عن  2016ه. أنجز المتقدم منذ سنة 

 غير شامل للضريبة(. ) لكل مشروع₪  500,000بمبلغ إجمالي ال يقل عن تقديمه للطلب، 

لسنة واحدة من أعمال البناء، غير شامل  ₪ 1,500,000ي إيرادات سنوية بما ال يقل عن و. للمتقدم إجمال

 .2018 و 2017, 2016للضريبة، في كل سنة من سنوات 

 ز. المتقدم، و/أو ممثله المفوض، شارك في جولة المقاولين. 

 الجهة توزيع حسب ،المتقدمين جولةوبروتوكول  التوضيحات بروتوكولإلقتراحه  ارفاق المتقدمعلى  ح.

 . لديه الختم باعطاء المخولين ايدي على مختومين، الداعية

 

 مفاوضات. 6

العطاءات   مجموعة  مع"  مفاوضات عمل بشأن قرار التخاذ ، ملزمة غير ولكن ، للجنة المناقصات يحق

 المرجحة. عروض بأعلى الدرجة  ثالث االقل علىستشمل  والتي المتقدمين من النهائية

 

 

 عزرائيلي كلية أكاديمية للهندسة القدس                                                                                        


