ندعوكم لتقدمي عروض لتنفيذ األعمال املفصلة أدناه:

مناقصة 02/15
ترميم مكتبة  -كلية يروشالمي بيت فجان القدس (فيما يلي "املشروع")
يتم إمتام األعمال حتى موعد أقصاه إنتهاء  7أشهر تقوميية من املوعد الذي سيحدد في أمر بدء األعمال.
موعد جولة املقاولني مت حتديدها لتاريخ  17.12.15الساعة 08:00
مكان اللقاء :مدخل املكتبة في كلية يروشالمي ،شارع بروخ دوفدفني  36بيت فجان القدس
اإلشتراك في جولة املقاولني إلزامي ويشكل شرطا ً لإلشتراك باملناقصة.
ميكن شراء مستندات املناقصة على جميع مالحقها في مكاتب سكرتارية كلية يروشالمي بشارع بروخ دوفدفني  36بيت فجان القدس ،لدى
السيدة حايه موري (غرفة  )311بني الساعات  12:00 - 9:00هاتف02-6750720 :
بدءا ً من تاريخ  15/12/2015مقابل دفع مبلغ  750ش.ج.
ميكن تسديد حوالة الدفع نقدا ً او ببطاقة إعتماد.
شروط أساسية/إلزامية/مسبقية لإلشتراك باملناقصة
على مقدم العرض:
أ .أن يكون مقاوالً مسجالً وفق قانون تسجيل مقاولني مسجلني ألعمال هندسية بنائية لعام ،1969-األنظمة ،األوامر والقواعد وفقا ً له،
باحلجم وبالتنسيق املالئمة بالفروع وباألعمال املطلوبة من قبل الداعي ألجل تنفيذ املشروع .مفاول معترف به صاحب تصنيف 100
ج  2على األقل.
في حال ان مبلغ العرض ،يفوق بحجمه املالي (أعلى) من املبلغ احملدد باألنظمة للتصنيف احملدد بهذا البند ،يلزم مقدم العرض ان يكون
صاحب تصنيف مالئم لعرضه وفق احملدد باألنظمة .في كل حال ال يكون تصنيف مقدم العرض كمقاول مسجل وكمقاول معترف به
أدنى من املذكور بهذا البند.
ب .ان يكون صاحب جتربة إيجابية مثبتة بإنشاء مشاريع (واحد على األقل) ،التي تعقيداتها وكلفتها املالية شبيهة لتلك التي باملشروع،
قيد املناقصة.
بدالً لذلك:
ان يكون صاحب جتربة إيجابية مثبتة بإنشاء  3مشاريع التي تعقيداتها شبيهة لتلك التي باملشروع قيد املناقصة والكلفة املالية ،لكل
وحد منها ،يساوي لنصف كلفة املشروع قيد املناقصة.
* التجربة تتطرق ألعمال إنتهى تنفيذها خالل اخلمس سنوات األخيرة وحتى موعد تقدمي العروض ،نوضح ان األعمال التي تنفيذها لم يكن
لرضى/ملا يرضي داعي األعمال مبا في ذلك الداعي ،لن حتتسب كأعمال تستوفي متطلبات التجربة بهذا البند.
* الكلفة املالية لكل مشروع  -يتم تقديرها جلدول األساس وفقا ً له يقدم العرض.
جـ .اإلشتراك في جولة املقاولني باملوعد احملدد فقط.
د .تقدمي حوالة بنكية او كفالة (بنكية/شركة تأمني مرخصة) تلقائية/غير مشروطة وغير مربوطة لصالح كلية يروشالمي مببلغ  5٪من
قيمة عرضه .سريان احلوالة/الكفالة يكون من املوعد األخير لتقدمي العروض وحتى تاريخ 1/3/2016
يجب ان تكون الكفالة ملقدم العرض (لن نقبل كفالة طرف ثالث أيا ً كان) وبالنص املرفق كملحق ملستند أ.
يحق للداعي ان يصادر الكفالة او صرف احلوالة البنكية .في حال تراجع مقدم العرض عن عرضه و/او عدم إجراءها و/او ألي سبب
آخر وفق إعتبارات الداعي.
هـ .ان يكون صاحب التصديقات املطلوبة وفق قانون صفقات هيئات عامة ،لعام ،1987 -مبا في ذلك ما يخص إدارة مسك حسابات
وسجالت ،دفع أجر أدنى وفق قانون أجر أدنى  ،لعام 1987 -وعدم وجود إدانات مبخالفات وفق قانون عمال أجانب ،لعام.1991-
و .شراء مستندات املناقصة من الداعي.
ز .إستيفاء جميع املتطلبات باملفصل دون أي إستثناء.
ح .إجراء جميع قوانني العمل ،األنظمة واألوامر وأيضا ً اإلتفاقيات العامة بالفروع ذات الصلة ملجال فعالياته.
ط .اإللتزام انه لغرض التعاقد قيد املناقصة يستخدم فقط وال غير برامج أصلية.
ي .إستيفاء املتطلب ان مقدم العرض ليس موجودا ً بإجراءات تفكيك ،او إفالس.
يحق للداعي أيضا ً نفي مقدم عرض موجود بحراسة قضائية او جتميد إجراءات ،وفقا ً إلعتباراته.
ي ا .في حال كون مقدم العرض شركة/شراكة :ان يكون صاحب تصديق على عدم وجود ديون ملسجل الشركات (فيما يلي" :تصديق")
بحيث يحتسب نص شركة /شراكة آني ملسجل الشركات الذي ميكن إنتاجه عن طريق موقع سلطة الشركات على اإلنترنت ،وعنوانه:
 Tagidim.justice.gov.ilبضغط على العنوان "إنتاج نص شركة" ،الذي ال يذكر به ديون دفعة سنوية للسنوات السابقة للسنة
بها قدم العرض ولشأن الشركة ،باإلضافة ،ليس مذكور أنها شركة مخالفة للقانون او انها بحالة تنبيه وفق تسجيل قبل
شركة مخالفة للقانون.
ي ب.الشروط هي تراكمية ،عرض املقاول الذي ال يستوفي واحد من الشروط ينفى بتاتاً.
املوعد األخير لتقدمي العروض ملناقصة  2/15مت حتديده لتاريخ  31.12.12حتى الساعة . 12:00
يجب وضه عروض اإلشتراك باملناقصة في صندوق املناقصات بكلية يروشالمي بشارع بروخ دوفدفني  36بيت فجان القدس ،لدى السيدة
حايه موري.
ال يلتزم الداعي بإختيار أرخص عرض ويحق لنا قبول جزء من العرض
و/او عدم قبول أي عرض بتاتاً ،وكما يحق لنا توسيع او تقليل حجم املناقصة ألسباب ميزانيات و/او تنظيميات و/او إداريات.
الكل كاملفصل في مستندات املناقصة.

في حال تناقض بني نص اإلعالن باجلريدة وبني محتوى مستندات املناقصة متنح أفضلية للمذكور في مستندات املناقصة.

