
تدعوكم  لتقديم  الكلية  االكادمية  هيرتسوغ  ) كليتا  ليفشيتس  وهيرتسوغ  المتحدتان( 

 كما  يلي :   2020/2ة  عروض في  اطار  مناقصة  علني

 

:  الكلية  االكادمية  هيرتسوغ  ) كليتا  ليفشيتس  وهيرتسوغ  المتحدتان( )فيما  يلي :   الداعية(  طبيعة   العقد. 1

يف  يوالنقل  والتركيب  لنظام تكالتي  تضم  التزويد  لالعمال في نظام  تكييف  الهواء لتقديم  عروضتدعوكم  

( في فرع  الكلية  في  مبنى  هيخال  شلومو  في  الشارع  هاميليخ  جورج   النظام)فيما  يلي :   الهواء  الجديد 

للنظام  اجمع )بما في ذلك  وخدمات  الصيانة  والضمان الكامل في  اورشليم  القدس  )فيما  يلي : العمل (   58

 قطع  الغيار  والخدمات( ,  الكل كما يفصل في الملحق  ا  لمستندات  المناقصة. 

وفي  الخطط  المرافقة  له , مع  بقية  تفاصيل  الكاملة  لالعمال واالمكنة  موجود في الملحق  ا للمستند  ا, . ال2

 مذكور  اعاله  هو  مجرد  تلخيص.المستندات , وال

بما في ذلك  -وان  يكملها  من الداعية  يجب  على  المقاول  ان  يبدا  العمل في  يوم  تلقي  امر  بدا  العمل  . 3

من الداعية  وذلك بالتنسيق تلقي  امر  بدا  العمل  عد اشهر من مو 5خالل   -تركيب  النظام  وتشغيلها وتسليمها 

 الرئيسي  وحسب تعليمات االتفاقية  التي تخص  جدول  االعمالمع المقاول  

: تتم  مراجعة مستندات المناقصة  اعتبارا  من  موعد  نشر  المناقصة  في   مراجعة  مستندات  المناقصة. 4

 .https://www.herzog.ac.il موقع  انترنت الداعية  في  العنوان : 

الساعة   2020/6/15االثنين يوم   المحدد لالعمال  للمعرضين  في  المكان: تتم  جولة  جولة  للمعرضين. . 5

 في  اورشليم  القدس  58العاشرة.  مكان  اللقاء: الشارع  هاميليخ  جورج  

المتعلقة  بمستندات  المناقصة  الى  ممثل  الداعية  الى  البريد    توجيه  االسئلة  واالستفساراتيجب  . 6

وسترسل  االجوبة   , 1200الساعة  2020/6/22حتى  يوم  االثنين    - aviad@vinko.co.ilااللكتروني  

 البريد  االلكتروني .الى المشتركين  بواسطة  

  شروط  الحد  االدنى  لالشتراك. 7

 بجميع  شروط  الحد  االدنى  لالشتراك  وهي:   عرضتقديم  العرض  يشترط  بقيام  الم

 المعرض  هو   -ا  

mailto:aviad@vinko.co.il


في   التسجيالت  المختصة  بهوطبعة  حتى  االن  لملخص    وثيقة  التنظيملعرض  ايلحق  وعليه ان  –تنظيم 

 الخاص بالمفوض بالتوقيع من قبل  التنظيم المقترح  السجل القانوني, وموافقة  محامي او محاسب 

ان  يلحق  بتصريح  عامل  مرخص   ساري  المفعول  لتاريخ  تقديم    عرضوعلى  الم - مرخصعامل  

 العرض

ت  وانه  ليس  الي  متقدم  الحق  بانساب  تنظيماوليكن  واضحا  اال  يسمح  بتقديم  عرض  مشترك  لعدد من  ال

 اخر  لنفسه  ضمن  تقديم  عرضه  تنظيممعطيات  

 

يكون  بحوزة  المعرض  التصاريح  الالزمة  والسارية  المفعول  حسب  قانون  المعامالت  في    نيجب  ا  -ب 

االجر  االدنى  وتشغيل    المؤسسات العامة  )مثل  تطبيق  وادارة  الحسابات  وتسديد  المستحقات  الضريبية

 .1976(   لسنة  العمال االجنبيين

 

عمال تصنيف  الجل  المقاولين  حسب  قوانين  تسجيل  المقاولين  لالمعرض  هو  مقاول  مسجل  في  س  -ج 

حسب  قوانين تسجيل  المقاولين العمال  الهندسة  البنائية ) تصنيف  مقاولين  170بالفرع  وما  فوقها     1ب

 . 1988مسجلين( 

 بالتالي: عرضيجب ان يقوم  الم -د  

التوجهات  والخدمة  والصيانة في  مجال  تكييف  الهواء ويعمل  لتلقي  بان يشغل  مركز   عرض يلتزم  الم 1

 هذا  المركز  حسب  متطلبات  المواصفات الفنية الخاصة

 دائرة هندسة  وتخطيط  تكييف  الهواء  عرضللم 2

ع  على  المعرض  ان  يكون  قد  بدا  وانهى خالل  خمس  السنوات  االخيرة   ما  ال  يقل  عن  ثالثة  مشاري -ه 

 .عرضوذلك  قبل  موعد  تقديم  الطن  تبريد   100بنطاق     .V.R.Fنظام  تكييف  الهواء    لتزويد  وتركيب

ليكن  واضحا  ان  اي  مشروع  لم  يتم  انجازه  حتى  موعد  تقديم  العرض  ال  يعتبر  مشروعا  في  هذا  

 السياق.

حتاج  م, ولكن 1992المناقصات  عن المعايير  في قانون ويذكر ان هذه  المطالبة  بنطاق  المشاريع  السابقة تعلو 

 اليها لضمان  الخبرة  والقدرة  لتركيب انظمة  مماثلة لما  يطلب  بهذه  المناقصة.

شيكل  جديد  )ال   2000000 ات  سنوية  بقيمة  ال  تقل  عن على  المعرض  ان  يكون  له  دورة  ايراد  - و

 .من تنفيذ  اعمال تكييف  الهواء  2019,  2018,  2017يشمل  ض.ق.م.( في  كل  سنة  من  

 5موعد  المذكور  في  البند  رقم  في  الجولة  للمعرضين  في  ال المعرض  او  ممثل  له اشتراك  -ز 



 اعاله  بموجب  التفاصيل لدعوة  المناقصةويكون اثبات  القيام  بشروط  الحد االدنى المذكورة  

لكيفية  : الداعية  مخولة  وليست  ملزمة  بان  تعلن  عن  العرض  الذي  فاز  بالعالمة  االعلى   . مفاوضات.  8

كالعرض  الفائز  وكذلك  هي  مخولة  وليست  ملزمة  بان تقرر  ادارة  العمل وكيفية  الخطط المعرضة والسعر 

 ب  رايها.المفاوضات حس

 بحق  الداعية  ان  تلغي  هذه  المناقصة  حسب  رايها  وبموجب  القانون. 9

: يجب  تقديم  العرض في  ظرف  مختوم  الى  صندوق  العطاءات في  الموعد  االخير  لتقديم العروض. 10

في  اورشليم    58جورج    مكاتب الداعية   في فرع  الكلية  في  مبنى  هيخال  شلومو  في  الشارع  هاميليخ

. وال  تتاح    1200لغاية الساعة     30/06/2020 يوم  الثالثاء  القدس,  كما  يلي في مستندات  المناقصة  حتى

 فرصة  لتقديم  العروض بعد  هذا  الموعد

 

 مع  فائق  االحترام

 الكلية  االكادمية  هيرتسوغ  ) كليتا  ليفشيتس  وهيرتسوغ  المتحدتان( 

 

 

 

 

 

 لالعمال في نظام  تكييف  الهواءمناقصة  علنية  تعلن  عن 

 

 


