جوردون -الكلية االكاديمية للتربية (جمعية مسجلة)
مناقصة علنية رقم2/2019
الختيار مقاول رئيسي لتنفيذ مشروع الضافة طابق وترميم باحة مدخل كامبوس الكلية.
 .1ماهية التعاقد
جوردون  -الكلية االكاديمية للتربية (جمعية مسجلة( )فيما يلي" -الكلية") تعلن عن مناقصة علنية الختيار مقاول رئيسي لتنفيذ مشروع الضافة طابق
وترميم باحة مدخل كامبوس الكلية.
 .2مدة التعاقد:
تنفيذ االعمال موضوع المناقصة من المخطط ان يبدأ في يوم  21.7.19ويستمر حتى عشرة أشهر من بداية تنفيذ االعمال.
 .3شروط مسبقة لالشتراك في المناقصة  -شروط حد ادنى:
يحق االشتراك في المناقصة لمقاولين ذوي خبرة ويستوفون الشروط التالية:
 .1مقدم العرض هو فرد او شركة مسجل حسب القانون في اسرائيل.
 .2بحوزة مقدم العرض جميع المصادقات المطلوبة وفق قانون صفقات هيئات عامة- 1976:
 .2.1مصادقة من مأمور تخمين ،من مراقب حسابات او من مستشار ضريبة او نسخة عنها ،تثبت ان مقدم العرض يدير حسابات وسجالت حسب
قانون ضريبة الدخل( .نص جديد )وقانون ض.ق.م(  - 1976فيما يلي":قانون ض.ق.م )او انه معفي من ذلك وهو معتاد على رفع تقارير لمأمور
التخمين حول دخله ورفع تقارير للدائرة حول صفقات مفروض عليها ضريبة حسب قانون ض.ق.م.
 .2.2تصريح وفق بند  2ب  1من قانون صفقات هيئات عامة- 1976.
 .3مقدم العرض غير موجود باجراءات تصفية او افالس.
 .4مقدم العرض اشترك في جولة مقاولين.
 .5لمقدم العرض دورة دخل سنوية في كل واحدة من السنوات  10,000,000 , 2018-2016ش.ج (عشرة ماليين ش.ج) على االقل.
 .6مقدم العرض هو مقاول مسجل وفق قانون تسجيل مقاولين العمال هندسة بناء ، - 1969بتصنيف ج  - 100على االقل.
 .7بين السنوات  2016 - 2018نفذ مقدم العرض وأتم كمقاول رئيسي ،على االقل مشروعين بقيمة  4مليون (اربعة مليون ش.ج ) على االقل قبل
ض.ق.م ،كل واحد.
 .8للمقاول خبرة كمقاول رئيسي  3سنوات على االقل.
 .9صحيح حتى موعد تقديم العرض ،مكان مصلحة مقدم العرض على بعد ال يزيد عن  70كم من كامبوس الكلية في حيفا .بخصوص هذا البند
يُنظر الى مكان مصلحة مقدم العرض كواحد من التالية:
مكان مكتب مقدم العرض المسجل مثلما هو ظاهر في سجل الشركات ،او في سجل آخر يدار حسب القانون و/او موقع مكتبه الرئيسي و/او موقع
فرع مثبت لمقدم العرض.
 .4االطالع على مستندات المناقصة واالتصال:
يمكن انزال مستندات المناقصة من موقع االنترنت للكلية على العنوان  : http://www.gordon.ac.ilمناقصات.
مندوبة االتصال :مايا هرئيل تل : 04-8590115فاكس ،: 153-4-8590115بريد الكتروني: mayah@gordon.ac.il.
 .5جولة مقاولين:
موعد جولة المقاولين (االشتراك في جولة المقاولين هو شرط لتقديم العرض)
 11.6.19الساعة  12:00في كامبوس الكلية في العنوان :تشرنيحوڤسكي  73حيفا.
 .6العنوان والموعد لتقديم العروض:
على مقدمي العروض تقديم عروضهم الى العنوان المذكور اعاله ،الى صندوق المناقصات الموجود في مكاتب االدارة ،غرفة رقم  406حتى تاريخ
26.6.19في ايام االحد -الخميس عدا مساء االعياد من الساعة  9:00حتى15:00.

