
الكلية  االكادمية  هيرتسوغ  ) كليتا  ليفشيتس  وهيرتسوغ  المتحدتان( تدعوكم   

 كما  يلي :    2020/3ة  لتقديم  عروض في  اطار  مناقصة  علني 

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

تزويد وتركيب الكراسي  لقاعة  المحاضرات, )بما في  ذلك  اعطاء  الضمان     النتاج  تدعوكم  لتقديم  عروض

  في  اورشليم  القدس  58جورج    الشارع  هاميليخفي الفرع  في مبنى  "هيكل  شلومو" في لخمس  سنوات(, 

وبموجب     لمستندات  المناقصة 1الملحق  أالخاصة  في   التكنية   العامة  والمواصفات بموجب  المواصفات 

 .في  المستند  جهذه  الدعوة واالتفاقية  المرافقة لها  تعليمات  

يوم من  موعد  التوقيع  على  االتفاقية  من    90يجب  على  المقاول  ان  يتم اعمال  االنتاج  والتزويد خالل  . 2

والكل  بموجب  لتعليمات    يوما اضافيا على  االكثر. 15خالل  وتسليمها قبل  الداعية, وان  يتم  تركيب  الكراسي 

 . االتفاقية  عن جدول  االعمال 

: تتم  مراجعة مستندات المناقصة  اعتبارا  من  موعد  نشر  المناقصة  في    مراجعة  مستندات  المناقصة . 3

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

داعية  الى  البريد  المتعلقة  بمستندات  المناقصة  الى  ممثل  ال  توجيه  االسئلة  واالستفساراتيجب  . 4

وسترسل  االجوبة   , 1700الساعة   2020/11/16ثنين  حتى  يوم  اال  - vinko@vinko.co.ilااللكتروني  

 البريد  االلكتروني الى المشتركين  بواسطة  

 شروط  الحد  االدنى  لالشتراك. 5

. وسيلغى كل جميع  شروط  الحد  االدنى  لالشتراك معرض  يقوم  بنفسه  باي يشترك  في  المناقصة  

 ت  التي  ال  تقوم  بهذه  الشروط:االقتراحا

 المعرض  هو   -ا

في    التسجيالت  المختصة  بهوثيقة  التنظيم  وطبعة  حتى  االن  لملخص  لعرض  ايلحق  وعليه ان  –تنظيم 

 السجل القانوني

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

 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 

واالجر  االدنى  وتشغيل    بيةالمؤسسات العامة  )مثل  تطبيق  وادارة  الحسابات  وتسديد  المستحقات  الضري

 .1976(   لسنة  العمال االجنبيين

https://www.herzog.ac.il/
mailto:vinko@vinko.co.il


ما  ال  يقل  عن     2019و   2018  2017على  المعرض  ان  يكون  قد  بدا  وانهى خالل   السنوات   -ج

كرسي  على  االقل في  كل     150بحجم   النتاج  تزويد وتركيب الكراسي  لقاعة  المحاضراتثالثة  مشاريع   

 كرسيا  خالل  السنة  االخيرة.   370روع  او مشروع  واحد  يضم  مش

شيكل  جديد  )ال    1500000على  المعرض  ان  يكون  له  دورة  ايرادات  سنوية  بقيمة  ال  تقل  عن    -د 

في  كل  سنة  من  من   تنفيذ  اعمال انتاج  تزويد وتركيب الكراسي  لقاعة  المحاضرات  يشمل  ض.ق.م.( 

2017  ,2018  ,2019. 

 ويكون اثبات  القيام  بشروط  الحد االدنى المذكورة  اعاله  بموجب  التفاصيل لدعوة  المناقصة 

لكيفية  : الداعية  مخولة  وليست  ملزمة  بان  تعلن  عن  العرض  الذي  فاز  بالعالمة  االعلى   . مفاوضات6

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

 المفاوضات حسب  رايها 

 سب  رايها  وبموجب  القانونبحق  الداعية  ان  تلغي  هذه  المناقصة  ح. 7

حتى التاريخ  في  مستندات  المناقصة  كما   يلي : يجب  تقديم  العرض  :الموعد  االخير  لتقديم العروض. 8

 . وال  تتاح  فرصة  لتقديم  العروض بعد  هذا  الموعد.   1400لغاية الساعة     22/11/2020

 

 مع  فائق  االحترام 

 االكادمية  هيرتسوغ  ) كليتا  ليفشيتس  وهيرتسوغ  المتحدتان(  الكلية  

 

 

 

 

 


