چوردون الكلية األكاديمية للتربية (جمعية مسجلة)
مناقصة علنية رقم01/2019
تزويد وتركيب نظام أوتوماتيكي إلطفاء الحرائق بالماء (سبرينكلريم)  -نظام مرشات.
 .1ماهية التعاقد :
چوردون الكلية األكاديمية للتربية (جمعية مسجلة) تعلن عن مناقصة علنية لتنفيذ منظومة أوتوماتيكية إلطفاء
الحرائق بالماء (نظام رش) بما فيه تزويد النظام وتركيبه في كامبوس الكلية وأيضا إمكانية لتنفيذ المنظومة في
طابق جديد.
المناقصة من مرحلتين يقدم العرض للمناقصة في مغلف مغلق فقط يكتب عليه إسم المناقصة دون ذكر تفاصيل
مقدم العرض أو أي عالمة تعريف خارجية أخرى .يكتب على المغلف إسم المناقصة ورقمها فقط .يجب ان يشمل
المغلف الكبير مغلفين :في المغلف الواحد تكون جميع مستندات المناقصة عدا عرض السعر .وفي المغلف الثاني
عرض السعر فقط.
 .2مدة التعاقد:
مدة التعاقد لتنفيذ األعمال هي شهرين .يتم تنفيذ األعمال طوال شهر وبتوزيع بطوابق .الكلية تحتفظ بإمكانية الطلب
من المقاول الفائز تنفيذ أعمال إضافية في الطابق السادس الجديد في الكلية حيث تكون سارية لسنة إبتداء من موعد
إعالم الفوز.
 .3شروط مسبقة لإلشتراك في المناقصة  -شروط حد أدنى :
المشاركة في المناقصة مشروطة بالشرط التالية ,في جميع الشروط المعدودة فيما يلي على مقدم العرض ان يستوفي
بنفسه في موعد تقديم العروض إال إذا ذكر شيء آخر.
 .3.1مقدم العرض هو شخص أو شركة مسجلة حسب القانون في إسرائيل .على مقدم العرض الذي هو
شركة ان يكون مسجال في سجل حسب القانون بخصوص شركات من نوعه وإرفاق عرضه بنسخة من
شهادة اإلتحاد .مقدم عرض ليس شركة يرفق عرضه بنسخة شهادة مشغل مرخص.
 .3.2غير موجود بإجراءات تصفية و/أو إفالس.
 .3.3إرفاق المصادقات المطلوبة حسب قانون صفقات هيئات عامة (تطبيق إدارة حسابات ودفع الضريبة)
( - 1976مصادقة خصم ضريبة ومصادقة إدارة حسابات).
 .3.4إرفاق تصريح وفق بند  2ب  1من قانون صفقات هيئات عامة .1976
 .3.5مقدم العرض يفي بطلبات تسجيل في كل سجل يدار حسب القانون بخصوص موضوع التعاقد
وبحوزته جميع التراخيص ،المصادقات والرخص المطلوبة حسب القانون (فيما يلي في هذا البند
"التراخيص") حيث تكون سارية على األقل حتى الموعد األخير لسريان عرضه ومقدم العرض أرفقها
بعرضه .على الرغم من المذكور أعاله مكان فيه بسبب ظروف تتعلق بالسلطات و/أو الجهة التي
تصدر التراخيص ال يمكن تقديم مصادقات تراخيص ورخص كالمذكور سارية حتى الموعد المذكور،
يحق للجنة المناقصات لمحرر المناقصة عدم إلغاء عرض مقدم عرض حيث تكون تراخيص التي
قدمها سارية لموعد قبل المذكور شرط ان تكون سارية على األقل حتى الموعد األخير لتقديم العروض.
 .3.6مقدم العرض يستوفي طلبات كل مواصفات اسرائيلية رسمية ذات صلة كمعناها في قانون المواصفات
.1953

 .3.7بحوزه مقدم العرض رخصة سارية/ذات تأهيل حسب مواصفات اسرائيلية  1928للصيانة وعناية
جارية لشبكات إطفاء حريق بالماء ،مضخات ،مجمعات ماء.
 .3.8مقدم العرض نفذ في إسرائيل في الماضي على األقل ( 3ثالثة) مشاريع لتركيب شبكات أوتوماتيكية
إلطفاء حريق بالماء (نظام رش)  -حيث تم اقامتها خالل ثالث السنوات األخيرة )(2015 - 2018
بقيمة ال تقل عن ( 300.000ثالثمائة ألف) ش"ج  +ض.ق.م لكل واحد من المشاريع .إلثبات إيفائه
بالشرط المذكور في هذا البند يقدم مقدم العرض مع عرضه تصريحه كالمذكور في الملحق "ز" من
مستندات المناقصة.
 .3.9مقدم العرض اشترك في جولة المقاولين .عرض مقدم عرض لم يشترك في جولة المقاولين ال تطرح
أمام لجنة المناقصات وال تبحث .
 .4جولة مقاولين :
 .4.1تجري جولة مقاولين يوم اإلثنين  29.4.19الساعة  10:00في الكلية .جولة المقاولين من المتوقع ان
تستمر حوالي ساعتين.
 .4.2ضمن جولة المقاولين تكون حاجة إلجراء قياسات في الميدان التي تكون معتمدة للعمل .يجب التزود
بأجهزة مساحة وفق ذلك.
 .4.3اإلشتراك في جولة المقاولين هي إجبارية لكل معني بتقديم عرض وتشكل شرطا لتقديم العرض .ال
مانع من إشتراك مندوبين مختلفين لمقدم العرض في أجزاء مختلفة من الجولة شرط أن مندوب مقدم
العرض يكون حاضرا طوال الجولة (تبديل مندوبين يتم بإعالم محرر المناقصة خالل الجولة).
اإلشتراك في جولة المقاولين هي شرط حد أدنى .عرض مقدم عرض لم يشترك في جولة المقاولين ال
تطرح امام لجنة المناقصات وال تبحث.
 .5اإلطالع على مستندات المناقصة واإلتصال:
 .5.1يمكن إنزال مستندات المناقصة من موقع اإلنترنت للكلية على العنوان:
 http://www.gordon.ac.ilمناقصات.
 .5.2مندوبة اإلتصاال السيدة مايا هرئيل تل 04-8590115 :فاكس153-4-8590115:
بريد ألكترونيmayah@gordon.ac.il :
 .6عنوان وموعد تقديم العروض:
على مقدمي العروض ان يقدموا عروضهم الى صندوق المناقصات الموجود في مكاتب اإلدارة غرفة رقم 406
في أيام األحد  -الخميس عدا امسيات العيد من الساعة  9:00وحتى الساعة  15:00يجب إدخال العروض الى
صندوق المناقصات ليس قبل الموعد المذكور في قائمة المواعيد أعاله وليس بعد الموعد األخير لتقديم العروض
الى صندوق المناقصات.

