
 
 
 
 
 
 
 

 

 كلية شنكر

 تنفيذ اعمال حفر وطمن في كلية شنكر في رمات غان -5102/0مناقصة رقم 

كلية شنكر، المدرسة العالية للهندسة وللتصميم )فيما يلي: "شنكر"( تدعو بهذا مقاولين القتراح 

مبنى ورش عمل  . لتنفيذ اعمال حفر وطمن من اجل اقامة5102/10عروض، في نطاق مناقصة رقم 

 بمساحة الكلية في رمات غان، الكل كما هو مفصل في وثائق المناقصة.

يحق االشتراك بالمناقصة فقط مقترح الذي يستوفي كل الشروط المسبقة المتراكمة المفصلة فيما  -0

 يلي:

 .051بند رئيسي اكوام الحفر رمز بند  0 –صاحب رخصة مقاول بتصنيف أ  -5.0

ثبتة في تنفيذ على االقل مشروعين العمال حفر ودفن في المجال البلدي المكتظ، صاحب خبرة م -0.5

مليون شاقل على االقل )اسمي بدون ض.ق.م( وتنفيذها  0بحيث نسبة االعمال في كل مشروع هو 

 (.5105ينتهي خالل الثالث سنوات االخيرة )من سنة 

 مقترح الذي دفع مقابل االشتراك بالمناقصة. -0.1

 ترح الذي اشترك في جولة المقاولين.مق -0.1

 مقترح الذي دفع كفالة بنكية كما هو مفصل في وثائق المناقصة. -0.2

النتباه المشتركين موجهة بهذا لمحدودية ومتطلبات اضافية لالشتراك بالمناقصة، كما هي مقيمة في 

 نموذج دعوات العروض.

فيذ اعمال حفر وطمن من اجل اقامة مبنى ورش ماهية االرتباط وفترة االرتباط: االرتباك هو لتن -5

 اشهر. 1عمل بمساحة الكلية في رمات غان، مدتها حوالي 

 االجراء التنافسي: المناقصة هي مناقصة علنية مع اختبار ثنائي المراحل. -1

 االطالع على وثائق المناقصة: -1

ئق المناقصة في مكاتب كل شخص الذي يطلب االشتراك بالمناقصة يمكنه االطالع على وثا -1.0

، او في  موقع 11-2181915مدير المشروع، السيد عوفر جباي، بعد تنسيق مسبق في تلفون: 

 )فيما يلي: موقع االنترنيت"(. http://www.shenkar.ac.il/heاالنترنيت لشنكر: 

فرد كل توضيح و/او تغيير حتلنة الذي سينشر في نطاق المناقصة، يرفق ايضا كجزء غير من -1.5

لوثائق المناقصة الموجودة في مكاتب مدير المشروع وفي موقع االنترنيت، بشكل الذي يستطيع أي 

شخص االطالع عليه في أي وقت. في وثائق المناقصة وكذلك في كل توضيح و/او تغيير و/او حتلنة 

 تنشر في نطاق المناقصة صحيح لموعد االطالع المذكور.

سبقة لالشتراك بالمناقصة هو دفع مبلغ مقابل االشتراك بمبلغ االشتراك بالمناقصة: شروط م -2

شاقل )يشمل ض.ق.م( ال تعاد. الدفع هو بخصوص االشتراك بالمناقصة فقط وال يمنح للدافع  0111

 أي حق آخر بخصوص المناقصة.

الخروج من المدخل لمكاتب  05:11الساعة  5102-0-09الموعد الذي حدد لجولة المقاولين هو:  -6

 الدارة في شنكر.ا

بواسطة صندوق  01:11حتى الساعة  5102-0*-57الموعد االخير لتقديم العروض هو  -7

رمات غان. العروض  05( شارع آنه فرنط 018المناقصات الموجود في مكاتب ادارة شنكر )غرفة 

 تبحث.التي تصل الى صندوق المناقصات بعد الموعد والساعة المحددة في هذا البند، ال تقبل وال 

يشدد ويصرح بهذا، انه في حالة وجود تناقض او عدم تناسق بين وثائق المناقصة للمذكور في  -9

 االعالن اعاله، الذي يتغلب هو شروط وثائق المناقصة.


