
الكلية االكادميية للهندسة يروشالمي )ع.ر(
تعليم  صفوف  لبناء  اعمال  لتنفيذ  عروض  لتقدمي  علنية  مناقصة  حترير  عن  بهذا  تعلن 
ومكاتب بطريقة البناء اخلفيف فوق مباني قائمة في كامبوس الكلية في القدس، كاملفصل 

ادناه:
8 صفوف تعليم على سطح مبنى قائم  : تنفيذ وبناء مبنى ذو  1.   جوهر التعاقد 

للهندسة  االكادميية  الكلية  كامبوس  680 م2، في مجال   - تقارب  مبساحة شاملة 
القدس. مدة  بيت هكيرم،  رم��ات   26 يعقوب شريبومي  يروشالمي ع.ر، في ش��ارع 

تنفيذ العمل هو حتى تاريخ 05.08.2012 .
2.   شراء مستندات املناقصة: ميكن شراء مستندات املناقصة، بحوالة بنكية المر الكلية 
1،000 ش.ج، في قسم املناقصات-  االكادميية للهندسة يروشالمي )ع.ر(، مببلغ 
 02-6588012 ه��ات��ف:  ال��ق��دس،   ،26 شريبومي  يعقوب  ش��ارع  ف��ي  الكلية  بناية 
تاريخ  وح��ت��ى   07.02.2012 ت��اري��خ  م��ن  ب���دءاً   ،08:00-14:00 ال��س��اع��ات  ب��ن 

.14.02.2012
3.   شروط الزامية لتقدمي عروض :

مقدم العرض شركة مسجلة قانونيا في اسرائيل.
 100 بفرع  ب��ن��اء،  الع��م��ال  مقاولن  تسجيل  لقانون  وف��ق��اً  املقاولن  سجّل  ف��ي  مسجل  م��ق��اول 

بتصنيف ج/3 وما فوق وباحجام مالية املالئمة لقيمة عرضه وتفاصيله.
التي شملت  3 مشاريع بناء على االقل  مقدم العرض نفذ واكمل خالل السنوات ال3 االخيرة 
اخلفيف،  البناء  بطرية  تعليمية  مؤسسة  و/او  جماهيري  مبنى  و/او  مكاتب  تعليم،  صفوف 

بحجم مالي 4 مليون ش.ج على االقل لكل مشروع بناء.
السنوات  من  واح��دة  بكل  ش.ج،   7،000،000 مببلغ  سنوية  مالية  دورة  ميلك  العرض  مقدم 

2010 و-2011.  ،2009
ارفق مقدم العرض لعرضه كفالة بنكية تلقائية وغير مرجعة المر الكلية، مببلغ 50،000 ش.ج، 

وفقاً للنص املرفق كملحق ج ملستندات املناقصة.
صفقات  قانون  حسب  املفعول  سارية  تصديقات  عرضه،  تقدمي  مبوعد  العرض،  مقدم  ميلك 
الضرائب، االجر االدنى وتشغيل عمال اجانب  هيئات عامة )مسك حسابات، تسديد واجبات 

وفق القانون( -1976.
مقدم العرض و/او مندوبه املخول، إشترك في جولة املقاولن، تفاصليه فيما يلي.

إدانته  يتم  للقانون ولم  اجانب خالفاً  العرض مبخالفة بشأن تشغيل عمال  إدانة مقدم  يتم  لم 
مبخالفة بشأن تسديد أجر خالفاً للقانون، في السنوات الثالث االخيرة التي سبقت موعد تقدمي 

عرضه باملناقصة.
املكان لتقدمي العروض: صندوق املناقصات الكائن في مكاتب الكلية، في شارع يعقوب شريبومي 

26 رمات بيت هكيرم، القدس.
23.2.2012 الساعة  املوعد االخير لتقدمي العروض: يجب تقدمي العروض حتى تاريخ 

15:00، في مغلف مغلق، دون تشخيص خارجي
5. على ضوء تعقيدات املشروع وكونه متطلباً ملتانة مالية كبيرة عند املقاول الفائز، بعد 
تقدمي العروض كاملذكور، يحق للجنة املناقصات التابعة للكلية ان تختار العرض احلائز 
للكيفية  للسعر وعالمة منفصلة  )املعدل يحتسب بن عالمة  االعلى  املعدلة  العالمة  على 
كاملفصل في مستندات املناقصة( وكما يحق لها، ولكنها غير مجبرة، ان تقرر على إجراء 
مفاوضات مع مجموعة مقدمي عروض نهائية من بن كل مقدمي العروض الذين قدموا 
عروضهم وإستوفت عروضهم الشروط االلزامية الكل كما سيقرر من قبلها وكاملفصل 

في مستندات املناقصة
وفقاً  املناقصة  تلغي  ان  الكلية  بحق  يقلل  و/او  ينقص  ان  اعاله  باملذكور  يوجد  ال   .6

العتباراتها املطلقة.


