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بناء مبنى أكاديمي جديد 2017
 .1تطلب أكاديمية ألقاسمي (ج.م) تلقي عروض لبناء مبنى أكاديمي جديد  ،2017وفق التفاصيل في وثائق املناقصة والخرائط.
 .2يمكن الحصول على وثائق املناقصة من مكتب الجمعية في باقة الغربية اعتبارا من يوم االثنين املوافق ل ،2017/05/22-من الساعة  8:00حتى  ،12:00مقابل
 5,000ش.ج .املبلغ املدفوع غير مسترد .شراء مستندات املناقصة هو شرط أساس ي لالشتراك في املناقصة.
 .3تقام جولة مقاولين (סיור קבלנים) يوم األربعاء املوافق ل .2017/05/24-يمكن التواصل مع مندوب الجمعية عبر هاتف رقم .050-4212605
 .4الشروط األساسية للمشاركة في املناقصة:
 يجب أن يكون مقدم العرض مقاوال مسجال ولديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال البناء أعمال بناء مشابهة للمجال املطلوب في املناقصة ،وقد
نفذ أعمال بناء مشابهة في السنتين املاضيتين.
 الدورة السنوية ملقدم العرض في السنة املالية  2016ال تقل عن  120مليون ش.ج .على مقدم العرض إرفاق ما يثبت املتطلبات املذكورة ،وإرفاق تقرير
مالي موقع من مراقب الحسابات.
 على مقدم العرض أن يرفق تصاديق لتنفيذ وإنهاء مشروعين مشابهين على األقل خالل الست سنوات السابقة من يوم تقديم الطلبات ،بحيث تفوق
تكلفة كل مشروع الـ  25,000,000شيقل ش.ج.
 على مقدم العرض أن يكون مقاوال مسجال في سجل املقاولين ب درجة .100ج ،5-وأيضا أن يكون مقاوال ملشاريع بناء حكومية .يجب تقديم شهادات
صالحة تثبت ذلك.
 .5على مقدم العرض أن يعبئ ويقدم املستندات التالية:
 كفالة مصرفية بقيمة  2مليون شاقل .الكفالة املصرفية مرتبطة بجدول غالء البناء األخير املعروف يوم تقديم العروض وأن تكون سارية املفعول حتى
تاريخ .2017/10/21
 تقديم كافة الشهادات املطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العامة –  1976وشهادات سارية املفعول تتعلق بإدارة حسابات وخصم ضريبة املصدر.
 التوقيع على التصاريح والشهادات املرفقة في مستندات املناقصة ،وتوقيع كل صفحة من صفحات العطاء.
 .6ال تلتزم الجمعية بقبول أرخص العروض أو أي عرض كان .ويحق للجمعية توسيع و/أو إجراء تغييرات وحتى إلغاء املناقصة كلها أو جزء منها وفقا ملا ترتئيه
مناسبا هي فقط.
 .7تنفيذ األعمال أو جزء منها منوط بمصادقة إدارة الجمعية خطيا .في حالة عدم مصادقة إدارة الجمعية خطيا على إخراج العمل إلى حيز التنفيذ ألي سبب
كان سواء من حيث التخطيط أو امليزانية أو غيرها ،تلغى املناقصة ،ولن تكون هناك طلبات و/أو مطالبات و/أو شكاوى من أي نوع و/أو صنف من املقاول ضد
الجمعية أو من ينوب عنها.
 .8تقدم العروض بمغلف مغلق وموقع عليها وتسلم شخصيا إلى صندوق املناقصات املوجود في مكتب الجمعية وذلك حتى يوم األربعاء املوافق ل2017/06/21 -
حتى الساعة  12:00ظهرا .العرض الذي يقدم بعد هذا املوعد لن يقبل .تجدر اإلشارة إلى أن العروض املقدمة بالفاكس لن ينظر فيها.
 .9شروط املناقصة هي الشروط املفصلة في مستندات املناقصة وما يتبعها من مالحق بما في ذلك نص االتفاقية املرفق ملستندات املناقصة.
 .10لالطالع على مستندات املناقصة ولالستفسار ،يمكن التوجه إلى مكتب الجمعية في باقة الغربية أو على هاتف رقم  , 04-6286730فاكس  04-6280355أو
على املوقع http://www.qsm.ac.il

