الكلية االكادمية هيرتسوغ ( كليتا ليفشيتس وهيرتسوغ المتحدتان)
تدعوكم لتقديم عروض في اطار مناقصة علنية  10\10\7102كما يلي :

 .1طبيعة العقد :الكلية االكادمية هيرتسوغ ( كليتا ليفشيتس وهيرتسوغ المتحدتان) (فيما يلي  :الداعية)
تدعوكم لتقديم عروض لتزويد وتركيب اجهزة االطفاء االوتوماتيكي (سبرينكلر) (فيما يلي  :االجهزة ) في
فرع الكلية في مبنى هيخال شلومو في الشارع هاميليخ جورج  05في اورشليم القدس (فيما يلي :
العمل ) وخدمات الصيانة لمدة الضمان
 .7تفاصيل االعمال واالمكنة موجودة في الملحق أ للمستند أ وفي الخطط المرافقة له  ,مع بقية
المستندات  ,والمذكور اعاله هو مجرد تلخيص.
 .3يجب على المقاول ان يبدا العمل في يوم تلقي امر بدا العمل وان يكملها خالل  051يوما  ,بما
في ذلك ايام السبت واالعياد
 .4مراجعة مستندات المناقصة  :تتم مراجعة مستندات المناقصة اعتبارا من موعد نشر المناقصة في
موقع انترنت الداعية في العنوان https://www.herzog.ac.il. :
 .0جولة للمعرضين :تتم جولة للمعرضين في المكان يوم  70\10\7102الساعة العاشرة .مكان اللقاء:
الشارع هاميليخ جورج  05في اورشليم القدس
 .0يجب توجيه االسئلة واالستفسارات المتعلقة بمستندات المناقصة الى ممثل الداعية الى البريد
االلكتروني  - aviad@vinko.co.ilحتى  10\12\7102لغاية الساعة  .07:11وسترسل االجوبة الى
المشتركين بواسطة البريد االلكتروني .

 .2شروط الحد االدنى لالشتراك:
تقديم العرض يشترط بقيام المقترح بجميع شروط الحد االدنى لالشتراك وهي:
ا  -المعرض هو
.0

شركة مسجلة قانونيا – وعليه ان يلحق العرض بالتصاريح الالزمة وبنسيلة ملخص التسجيالت

المختصة به .وليكن واضحا اال يسمح بتقديم عرض مشترك لعدد من الشركات وانه ليس الي متقدم
الحق بانساب معطيات شركة اخرى لنفسه ضمن تقديم عرضه
 .7عامل مرخص .وعلى المقترح ان يلحق بتصريح عامل مرخص ساري المفعول لتاريخ تقديم
العرض

ب  -يجب ان يكون بحوزة المعرض التصاريح الالزمة والسارية المفعول حسب قانون المعامالت في
المؤسسات العامة (مثل تطبيق وادارة الحسابات وتسديد المستحقات الضريبية) لسنة  .0720وعليه ان
يلحق العرض بتصريح ادارة الحسابات وتصريح خصم الضرائب.
ج  -المعرض هو مقاول مسجل في سجل المقاولين حسب قوانين تسجيل المقاولين العمال هندسة
بنائية  0707تصنيف ب 0العمال مجاري المياه ( )011وما فوقها او تصنيف ج 0في مجال البناء
( .)011وعلى المعرض ان يلحق بنسخة للتصريح في هذا التصنيف.
د  -على المعرض ان يكون قد بدا وانهى خالل خمس السنوات االخيرة ما ال يقل عن ثالثة مشاريع
لتزويد وتركيب اجهزة االطفاء االوتوماتيكي (سبرينكلر) في مبنى قائم بقيمة اكثر من نصف مليون
شيكل (ال يشمل ض.ق.م ).لكل مشروع  .ليكن واضحا ان اي مشروع لم يتم انجازه حتى موعد
تقديم العرض ال يعتبر مشروعا في هذا السياق.
وعلى المعرض ان يؤدي بالتصريح في الملحق ب عن احد هذه المشاريع
ه  -للمعرض القدرة القامة طاقم خاص لهذا المشروع بما في ذلك مدير عمل مسجل في وزارة
االقتصاد ذو خبرة غي مشاريع مماثلة  .وعلى المعرض ان يؤدي بالتصريح في الملحق ب عن ذلك.
و – يرفق المعرض افادة مصدقة قانونيا بالصيغة ج الملحقة للمستند ا
ز  -على المعرض ان يكون له دورة ايرادات سنوية بقيمة ال تقل عن  0111111شيكل جديد (ال
يشمل ض.ق.م ).في كل سنة من  .7100 ,7100 , 7100وعليه ان يلحق بافادة من مراجع الحسابات
بالصيغة د الملحقة للمستند ا
ح – يرفق المعرض كفالة بنكية بقيمة  01111شيكل جديد  ,حسب البند  0بالصيغة المرفقة ه
ط – االشتراك في الجولة للمعرضين في الموعد المذكور في البند رقم 3
ي  -يرفق المعرض بروتوكول االسئلة التوضيحية وبروتوكول جولة المقاولين كما نشرت من قبل
الداعية موقعة على يدي ذوي صالحيات التوقيع لديه.
 .5مفاوضات  :الداعية مخولة وليست ملزمة بان تعلن عن العرض الذي فاز بالعالمة االعلى كالعرض
الفائز وكذلك هي مخولة وليست ملزمة بان تقرر ادارة المفاوضات حسب رايها.
 .7بحق الداعية ان تلغي هذه المناقصة حسب رايها وبموجب القانون
 .01الموعد االخير لتقديم العروض :يجب تقديم العرض في ظرف مختوم يكتب عليه " :مناقصة لتقديم
عروض لتزويد وتركيب اجهزة االطفاء االوتوماتيكي (سبرينكلر) "

الى صندوق العطاءات في مكاتب الداعية في فرع الكلية في مبنى هيخال شلومو في الشارع هاميليخ
جورج  05في اورشليم القدس ,كما يلي في مستندات المناقصة حتى التاريخ  70\12\7102لغاية الساعة
 . 0011وال تتاح فرصة لتقديم العروض بعد هذا الموعد
مع فائق االحترام

الكلية االكادمية هيرتسوغ ( كليتا ليفشيتس وهيرتسوغ المتحدتان)

