
 
 

 عزرائلي الكلية االكاديمية للهندسة القدس

 HP AIO محطات العمل لتوريد تعلن عن مناقصة مفتوحة

 

في ُمْستَنَدَات  A في الملحق الفنية،المواصفات  ، في AIOHP محطات العمل توريد: طبيعة اإلعالن .1

 .العرض

إشارات خارجية للتعريف : يتم تقديم العروض في مغلف مغلق بدون أي الموعد األخير لتقديم العروض .2

وإيداعه صندوق العطاءات الموجود في قسم المالية  ١٢:٠٠الساعة  حتى 23.7.15 ال يتعدىبالمقدم 

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

 

ْقد شيكل ٧٠٠غ قدره : يمكن الحصول على وثائق العطاء مقابل مبلالحصول على وثائق العطاء .3 أو  ََ

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

  بداء من يوم ١٤:٠٠والساعة  ٠٨:٠٠بين الساعة  ٠٢٦٥٨٨٠١٢ :القدس تلفون

 .16.7.15 يوم وحتى 2.7.15   

 

العطاء بواسطة البريد اإللكتروني للسيدة عنبال يتم توجيه أية أسئلة أو استفسارات بعد شراء وثائق  .4

ولن يجاب  ١٤:٠٠ الساعة 19.7.2015 يوم حتى tenders@jce.ac.il على العنوان التالي: الياهو

 عن أي أسئلة بعد هذا الموعد.

 

 :الشروط الواجب توفرها في مقدم العطاء 5

على األقل خالل  ن بموجب القانونالمقترح هو شركة اَلَِّذي ُمدَْرج في كل َوْصفَة التي تأخذ مكا 5.1

 .األخيرةخمس السنوات 

يجب ان يكون بحوزة المقترح العرض التصاريح الالزمة والسارية المفعول حسب قانون  5.2

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

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

 

في ُمْستَنَدَات  B الملحق في إدانته،شهادة خطية ان لم يكن  مقدم العرض يرفق لعرضه إيصال 5.3

 .العرض

 

أكثر من  (2014-2012الماضية ) 3للمقترح في كل سنة من السنوات ال  المبيعاتالدوران  5.4

 C في الملحق CPAخطاب توصية من  يرفق المقترح .ال يشمل ض.ق.م() شيكل 1,500,000

 .في ُمْستَنَدَات العرض

 

توفر أجهزة  العرضان صاحب العطاء  ،HP شهادة صالحة للشركة مقدم المقترح يرفق لعرضه 5.5

 .في ُمْستَنَدَات العرض D في الملحق ،HP الكمبيوتر



 

 

 شيكل ٧٠٠تصل إلى  اركة في هذا المناقصةإيصال دفع رسوم المش مقدم العرض يرفق لعرضه 5.6

على ضوء تركيبة المشروع وكونه يتطلب قدرة مالية عالية من قبل مقدم العرض وبعد تقديم العروض على  6

النحو السالف الذكر، يكون الحق للمالك في اختيار العرض صاحب النقاط االعلى في التقييم او بدالً من ذلك 

 +السعر) ل العرض مع اصحاب العروض الحاصلة على اعلى نقاط تقييميحق للمالك ادارة مفاوضات حو

 .(الجودة

 ما سبق ال ينتقص و/أو ال يمس حق الكلية في إلغاء العطاء حسب ما تراه مناسباً. 7
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