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 ( في المبنى التعليمي الجديد لألكاديميةما شابهكهرباء و دهان, تكملة )بالط, –أعمال بناء 

 
( فً المبنى ما شابهكهرباء و دهان, تكملة )بالط, –عمال بناء ألترغب أكادٌمٌة ألقاسمً فً تلقً عروض  – 1

 خرائط.فق التفاصٌل فً وثائق المناقصة والو لألكادٌمٌةالتعلٌمً الجدٌد 
المناقصة من مكتب الجمعٌة فً باقة الغربٌة اعتبارا من ٌوم الثالثاء الموافق  وثائقٌمكن الحصول على  - 2
المبلغ المدفوع  .ش.ج 3,000، مقابل   12:00حتى  8:00من الساعة   16/4/2012وحتى ٌوم  3/4/2012

 مستندات المناقصة هو شرط أساسً لالشتراك فً المناقصة.غٌر مسترد. شراء 
 .م5/4/2012للمعنٌٌن بتارٌخ סיור קבלנים( تقام جولة مقاولٌن ) -3
 الشروط األساسٌة للمشاركة فً المناقصة : - 4

ولدٌه خبرة ال تقل عن خمس سنوات فً مجال البناء  مسجال مقدم العرض مقاوالٌجب أن ٌكون  4.1
 ابهة للمجال المطلوب فً المناقصة، وقد نفذ أعمال بناء مشابهة فً السنتٌن الماضٌتٌن .مشأعمال بناء 

على مقدم . ملٌون ش.ج 10ال تقل عن  2010لمقدم العرض فً السنة المالٌة  ةالسنوٌ الدورة 4.2
 مراقب الحسابات.مدقق من تقرٌر مالً وإرفاق المذكورة أعاله  العرض إرفاق ما ٌثبت المتطلبات

، بحٌث 2010على مقدم العرض أن ٌرفق تصادٌق على تنفٌذ مشروعٌن على األقل خالل سنة  4.3
 .شٌقل ش.ج 1,000,000كلفة  كل مشروع الـ تتفوق 
على األقل ,  4.ج.100درجة  بفً سجل المقاولٌن  مسجال على مقدم العرض أن ٌكون مقاوال 4.4

 ب تقدٌم شهادات صالحة تثبت ذالك .وأٌضا أن ٌكون مقاوال لمشارٌع بناء حكومٌة . ٌج
 على مقدم العرض أن ٌعبئ وٌقدم المستندات التالٌة  :  -5
العرض )شامل ض.ق.م(, الكفالة المصرفٌة مرتبطة بجدول غالء البناء  مبلغ% من 10كفالة مصرفٌة بنسبة • 

 ٌوما . 90األخٌر المعروف ٌوم تقدٌم العروض وأن تكون سارٌة المفعول لمدة 
 4.4 – 4.1وشهادات إثبات لما ورد فً البنود  أعاله,ة تصدٌق من سجل المقاولٌن للتصنٌف المطلوب شهاد

 أعاله.
وشهادات سارٌة المفعول تتعلق  1976 –تقدٌم كافة الشهادات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهٌئات العامة • 

 بإدارة حسابات وخصم ضرٌبة المصدر.
 هادات المرفقة فً مستندات المناقصة، وتوقٌع كل صفحة من صفحات العطاء.التوقٌع على التصارٌح والش• 
شهرٌن من ٌوم صدور أمر المباشرة بالعمل , وبناء على التفصٌل فً  حوالًفترة تنفٌذ العمل المتوقعة:  -6

 .، قد تطرأ تغٌٌرات على الموعداالتفاقٌة تنفٌذ األعمال
أو أي عرض كان . وٌحق للجمعٌة توسٌع و/أو إجراء تغٌٌرات ال تلتزم الجمعٌة بقبول ارخص العروض  – 7

 وحتى إلغاء المناقصة كلها أو جزء منها وفقا لما ترتئٌه مناسبا هً فقط .
تنفٌذ األعمال أو جزء منها منوط بمصادقة إدارة الجمعٌة خطٌا . فً حالة عدم مصادقة إدارة الجمعٌة  – 8

ألي سبب كان سواء من حٌث التخطٌط أو المٌزانٌة أو غٌرها, تلغى  خطٌا على إخراج العمل إلى حٌز التنفٌذ
المناقصة, ولن تكون هناك طلبات و/أو مطالبات و/أو شكاوى من أي نوع و/أو صنف من المقاول ضد الجمعٌة 

 أو من ٌنوب عنها .
مكتب تقدم العروض بمغلف مغلق وموقع علٌها وتسلم شخصٌا إلى صندوق المناقصات الموجود فً  -9 

ظهرا. العرض الذي ٌقدم بعد هذا الموعد لن ٌقبل.  12:00حتى الساعة  16/4/2012الجمعٌة وذلك حتى ٌوم 
 فٌها.تجدر اإلشارة إلى أن العروض المقدمة بالفاكس لن ٌنظر 

مستندات المناقصة وما ٌتبعها من مالحق بما فً ذلك نص  المفصلة فًالمناقصة هً الشروط  شروط -10
 االتفاقٌة المرفق لمستندات المناقصة.

لالطالع على مستندات المناقصة ولالستفسار, ٌمكن التوجه إلى مكتب الجمعٌة فً باقة الغربٌة أو على  – 11
 http://www.qsm.ac.ilأو على الموقع  04-6280355, فاكس  04-6286633هاتف رقم 
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