
 

لتوريد وتركيب األجهزة ' פ/2020/20 رقم عامة مناقصة اعداد عن للهندسة االكاديمية الكلية  عزرئيلي تعلن

 الكهربائية للمبنى السكني

 

 )فيما يلي: ميكرويفثالجات، طباخ كهربائي وشراء أجهزة كهربائية التي تشمل: طبيعة المشاركة:  .1

مواصفات ذات  شهًرا 24لمدة  كفالة مع، لكليةل ةالتابع مساكن الطلبةلشقق في  "األجهزة الكهربائية"(

 .لوثائق المناقصة مثل الملحق أالمرفقة كفنية 

 14. يحتوي المبنى على 2020في يونيو  من بناءهمبنى سكن الكلية حاليًا قيد اإلنشاء ويتوقع االنتهاء  .2

بدأ مساكن الطلبة ع أن تمن المتوقغرف سكنية.  336 شقة سكنية مع 252وطابقاً من مساكن الطلبة 

أكتوبر  -من سبتمبر ، باستيعاب الطلبة في القدس هكرمالموجودة في الحرم الجامعي في رمات بيت 

 الفائز كما هو محدد في المناقصة. المتقدمالكهربائية من  األجهزةسيقوم المقاول بطلب  .2020

 

 شروط المشاركة في عملية المناقصة  .3

المحفوظ حالية لملخص التسجيل طبعة شهادة التأسيس و قتراحهفاق إلالشركة إر مقدم العرضعلى  .أ

  في السجل بموجب القانون.

 إنفاذ) العامة الهيئات تشغيل قانون حسب المفعول سارية رخصة على حائزمقدم العرض  يكون نأ .ب

 (قانون، دفع الحد األدنى من األجور وتشغيل العمال الغرباء حسب الالضريبية الديون دفع، المحاسبة

 .1976התשל"ו 

موزع معتمد من مستورد أو مقدم العرض هو مستورد مرخص أو مورد معتمد من الشركة المصنعة  .ج

  ة.الكهربائياألجهزة 

موافقة معهد المعايير اإلسرائيلي فيما يتعلق بالمنتجات التي يقدمها أن يكون مقدم العرض حاصل على  .د

 ذات الصلة. وتوافقها مع المعايير الرسمية اإلسرائيلية

الحالي في إسرائيل مختبر خدمة معتمد من الشركة المصنعة أو المستورد الذي يوفر مقدم العرض لدى  .ه

  . قطع الغيار األصلية ولديهللمصلح خدمات اإلصالح 

للعمالء من المؤسسات التي قام مشاريع  3ما ال يقل عن  2019وحتى  2017أنجز المتقدم منذ سنة  .و

 200كيب األجهزة الكهربائية من النوع المدرج في هذه المناقصة، والتي تبلغ بموجبها بتوريد وتر

 شيكل على األقل لكل مشروع.

من مبيعات األجهزة  )ال يشمل الضريبة(₪  800,000للمتقدم إجمالي إيرادات سنوية بما ال يقل عن  .ز

 .2019و 2018, 2017, سنة من سنواتالكهربائية في كل 

 .للمتقدمينالمتقدم، و/أو ممثله المفوض، شارك في جولة  .ح

 



مكان اللقاء هو بوابة الدخول ظهراً،  12 الساعة 05.02.2020يوم بتاريخ  ستجرى للمتقدمين  جولة .4

المتقدم الذي لن ي إلزامية. ه بالجولة المشاركة، القدس. 26لحرم الكلية في شارع يعقوب شريبوم 

 في المناقصة.  لمشاركةن يستطع ايشارك في جولة المتقدمين ل

 

 عنبال السيدة إلى بالكتابة التوجه بإمكانكم المناقصة وثائق بشأن توضيحات على للحصول طلبات أو أسئلة. 5

  2011.12.20 يوم حتى tenders@jce.ac.il اإللكتروني البريد عبر، مديرة قسم المشتريات الياهو

 .02-6588012الطلب الُمرسل باإليميل من خالل هاتف من المهم التأكد من إستالم  .12الساعة 

 

مقدم العرض الذي يتوافق عرضه مع  مع مفاوضات عمل بشأن قرار التخاذ للجنة المناقصات يحق .5

سة اللوائح اإللزامية المناقصات )التزامات من مؤسومتطلبات المناقصة، حسب تعليمات القانون 

 .2010 للتعليم العالي(،

حق الكلية في إلغاء المناقصة حسب تقديرها وحدها ودون أي  ينتهكينتقص من و/ أو  الما سبق  .6

 تعويض لمقدمي العروض

يجب تقديم العطاءات إلى صندوق المناقصات الذي سيتم وضعه في  :المقترحات لتقديم النهائي الموعد .7

مكاتب اإلدارة، اإلدارة  طابق اللوبي، القدس، ،هكرمت بي ،26 تب في شارع يعقوب شريبومامكال

تسليم المقترحات حتى موعد  يجب المالية والمشتريات في ظرف مغلق وموقع ، بدون عالمات تحديد.

 )ال يشمل أيام الجمعة( 12:00الساعة  19.02.2020ال يتجاوز يوم 

 

 

                                                   

 يلي كلية أكاديمية للهندسة القدسعزرائ
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