
مناقصة رقم 2/2015 لتنفيذ اعمال اساسات، 
انظمة واغالق في كلية شنكر في رمات غان

كلية شنكار، املدرسة العليا للهندسة وللتصميم )فيما يلي: 
»شنكر«( تدعو بهذا مقاولني القتراح عروض، في نطاق مناقصة رقم 02/2015، لتنفيذ 
اعمال اساسات، انظمة واغالق من اجل اقامة مبنى ورش عمل في منطقة نفوذ الكلية في 

رمات غان، والكل كما هو مفصل في وثائق املناقصة.
1- يحق االشتراك باملناقصة فقط مقترح الذي تستوفي به الشروط املسبقة فيما يلي:

 1.1- اصحاب رخصة مقاول بتصنيف 130 ب )4( )بند بناء باطون اساسات، على االقل 
بالتصنيف  )تصنيف جنمة(  حكومية  العمال  معروف«  وهو:«مقاول   :)4 تصنيف 

املذكور.
1.2- صاحب خبرة مثبتة في تنفيذ 2 مشروعني العمال اساسات التي نفذت واكملت 
االعمال  بحيث حجم  والخ،   2012 من سنة  ابتداء  مكتظ،  بلدي  البالد، مبجال  في 
االساسات في كل مشروع كما هو مذكور على االقل 7 مليون شاقل )اسمي بدون 
ض.ق.م( وعلى االقل 1 من املشروعني املذكورين نفذ لداعي الذي هو مؤسسة عامة. 
»اعمال االساسات« – اعمال القامة هيكل مبنى وغالق )بحيث ان املشروع يشمل على 

االقل اعمال اساسات، اغالق والومنيوم(.
1.3- مقترح الذي دفع مقابل اشتراكه باملناقصة.

1.4- مقترح الذي اشترك في جولة املقاولني )في موعد احد من املوعدين املمكنة(.
1.5- مقترح الذي قدم كفالة بنكية كما هو مفصل في وثائق املناقصة. 

النتباه املشتركني موجه بهذا حملدودية ومتطلبات اضافية لالشتراك باملناقصة، 
كما هو محددة في منوذج دعوة العروض.

2- ماهية االرتباط وفترة االرتباط: االرتباط هو لتنفيذ اعمال اساسات ملبنى 3 طوابق، 
واغالق،  مياه(  وانابيب  )كهرباء  اساسات  انظمة  حجر(  وكسوة  )الومنيوم  مغطى 
والكل من اجل اقامة مبنى ورش عمل في منطقة نفوذ الكلية في رمات غان، التي 

مدتها حوالي 6 اشهر.
3- االجراء التنافسي: املناقصة هي مناقصة علنية مع فحص ثنائي املراحل.

4- االطالع في وثائق املناقصة:
4.1- كل شخص الذي يطلب االشتراك باملناقصة يستطيع االطالع على وثائق املناقصة 
تلفون:  في  مسبق  تنسيق  بعد  جباي،  عوفر  السيد  املشروع،  مدير  مكاتب  في 
 http://www.shenkar.ac.il/he :5490842-03، او في موقع االنترنت لشنكار

)فيما يلي: »موقع االنترنت«(، هذا ابتداء من يوم 15-8-13.
4.2- كل توضيح و/او تغيير و/او حتلنة التي توزع في نطاق املناقصة، يرفق ايضا 
كجزء ال يتجزأ من وثائق املناقصة املوجودة في مكاتب مدير املشروع وفي موقع 
االنترنت، بشكل الذي يستطيع كل شخص االطالع عليهم في أي وقت، في وثائق 
التي توزع في نطاق  املناقصة وكذلك في كل توضيح و/او تغيير و/او حتلة 

املناقصة صحيح ملوعد االطالع املذكور.
5- االشتراك باملناقصة: شروط مسبقة لالشتراك باملناقصة هو دفع مقابل االشراك مبلغ 
1000 شاقل )شامل ض.ق.م( ال يعاد، املبلغ هو بخصوص االشتراك باملناقصة فقط وال 

مينح للذي يدفع أي حق آخر.
6- املواعيد التي حددت جلوالت املقاولني هي: 1- 20-8-2015 يوم اخلميس، الساعة 11، او 
2- 25-8-15 الساعة 11:00 . اخلروج للجوالت 
نطاق كلية  في  فرنيك،  مبنى  لوبي  من 

شنكار.
صندوق  بواسطة   12:00 الساعة  حتى   15-9-16 هو  العروض  لتقدمي  االخير  املوعد   -7
املناقصات املوجود في مكاتب ادارة شنكار )غرفة 109(، شارع أنا فرانك 12 رمات غان. 
العروض التي تصل الى صندوق املناقصات بعد املوعد والساعة احملددين في هذا البند. 

ال يقبل وال يبحث.
املناقصة  وثائق  بني  تالءم  عدم  او  تناقض  حالة  في كل  ان  بهذا،  ويشدد  يوضح   -8

واملذكور في االعالن اعاله، تتغلب شروط وثائق املناقصة.


