جوردون – الكلية األكاديمية للتربية (جمعية مسجلة)
مناقصة علنية رقم  3/2020الختيار مقاول رئيسي لتنفيذ أعمال أساسات جانبية وحفريات في حرم الكلية

 .1ماهية التعاقد
تقوم جوردون الكلية األكاديمية للتربية (جمعية مسجلة) (فيما يلي" -الكلية") ,بنشر مناقصة علنية الختيار مقاول رئيسي لتنفيذ أعمال أساسات جانبية
حفريات في حرم الكلية (فيما يلي – "األعمال") .من المخطط البدء بتنفيذ األعمال في شهر حزيران .2020
 .2فترة التعاقد:
سيتم بين المقاول الفائز وبين الكلية التوقيع على اتفاقية ستكون سارية المفعول من موعد توقيع الكلية على اتفاقية التعاقد و/أو أي موعد آخر سيُحدد
في الطلبية التي ستُصدرها الكلية للمقاول الفائز ,وحتى انتهاء فترة التعاقد كما تم تعريفها في مستندات المناقصة.

.3

ملخص الشروط المسبقة لالشتراك بالمناقصة -شروط الحد األدنى

 3.1شروط الحد األدنى ل ُمقدم العرض  -االشتراك بالمناقصة مشروط بتوفر الشروط التراكمية التالية ,في جميع الشروط المذكورة فيما يلي على مقدم
العرض أن يستوفيها بنفسه في موعد تقديم العروض ،إال إذا ذُكر غير ذلك:
3.1.1

مقدم العرض هو فرد أو هيئة قانونية ُمسجلة حسب القانون في إسرائيل .على مقدم العرض الذي هو عبارة عن هيئة قانونية ُمسجلة أن يكون
مسجالً حسب القانون في السجل المناسب وإرفاق لعرضه شهادة تأسيس الشركة أو شهادة مشتغل مرخص (עוסק מורשה) حسب الحاجة.

3.1.2

يملك ُمقدم العرض جميع المصادقات المطلوبة حسب قانون صفقات الهيئات العامة للعام :1976

 3.1.2.1مصادقة من مأمور ضريبيُ ,مدقق حسابات أو مستشار ضرائب ,أو نسخة عنها ,تُثبت ان ُمقدم العرض يُدير ملفات ضريبية والسجالت التي
يجب عليه إدارتها حسب أمر ضريبة الدخل [صيغة جديدة] وقانون ضريبة القيمة المضافة للعام ( 1975فيما يلي" :قانون ضريبة القيمة المضافة"),
أو أنه معفي من إدارتها وهو معتاد على التبليغ عن مدخوله لمأمور الضرائب والتبليغ عن الصفقات التي تُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة
حسب قانون ضريبة القيمة المضافة.
 3.1.2.2تصريح حسب المادة 2ب 1من قانون صفقات الهيئات العامة ,بالصيغة ال ُمرفقة ك ُملحق ج' لمستندات المناقصة.
3.1.3

ُمقدم العرض ال يتواجد في مرحلة التفكيك و/أو تجميد اإلجراءات و/أو اإلفالس.

3.1.4

ُمقدم العرض شارك في جولة المقاولين.

3.1.5

ل ُمقدم العرض دورة إيرادات سنوية ,في كل سنة من السنوات  ,2018 -2016بمبلغ  10,000,000شيكل جديد (بالكلمات :عشرة ماليين شيكل
جديد) على األقل .يجب على ُمقدم العرض أن يُرفق لعرضه التقارير المالية ل ُمقدم العرض عن الفترات المعنية ,بحيث تكون ُمصادق عليها
بواسطة ُمدقق حسابات ,أو مصادقة مدقق حسابات في حالة لم يكن هناك تقرير مالي;

3.1.6

ُمقدم العرض هو مقاول ُمسجل حسب قانون تسجيل المقاولين لألعمال الهندسية االنشائية ,للعام  ,1969بالتصنيفات التالية (بصورة تراكمية):

 3.1.6.1تصنيف ج 3 .في المجموعة ( 100أعمال بناء) على األقل;
 3.1.6.2تصنيف ج 3 .في المجموعة ( 200حفريات وبنية تحتية) على األقل;
3.1.7

بين السنوات  2018 -2016نفذ ُمقدم العرض وأكمل كمقاول رئيسي على األقل مشروعين اثنين من أعمال التطوير والبنى التحتية في مجمعات
فعالة وفي محيطات بشرية ,بحجم مالي يُساوي  5مليون شيكل جديد قبل ضريبة القيمة المضافة (بالكلمات :خمسة ماليين شيكل جديد) كل منها.
أحد هذه المشاريع على األقل شمل على إنشاء ملعب و/أو مرافق رياضية.

3.1.8

لغرض اثبات استيفاء ُمقدم العرض لشرط الحد األدنى هذا ,يجب على ُمقدم العرض أن يُرفق لعرضه على األقل  2توصيات من زبائن مختلفين,
قام بتنفيذ وإكمال األعمال الموصوفة في هذا البند لصالحهم.

3.1.9

توجد للمقاول خبيرة كمقاول رئيسي لفترة  5سنوات على األقل.

 3.2أي شرط إضافي لشروط الحد األدنى كما سيُحدد في مستندات المناقصة ,حتى لو لم يُذكر في هذا البند ,يشمل إرفاق ضمان لتنفيذ العرض ,كما هو
ُمفصل في البند  13من مستندات المناقصة.

.4

االطالع على مستندات المناقصة والتواصل:

يُمكن تحميل مستندات المناقصة من موقع الكلية على االنترنت بالعنوان:
مناقصاتhttp://www.gordon.ac.il/
جهة التواصل :السيدة مايا هرئيل
هاتف 04-8590115 :فاكس153-4-8590115 :
البريد االلكترونيmayah@gordon.ac.il :
نلفت انتباه المهتمين أنه سيتم نشر التصحيحات والتغييرات ,في حالة وجودها في شروط المناقصة يشمل على أي تغيير في التاريخ األخير لتقديم
العروض ,في موقع االنترنت أعاله فقط.
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جولة المقاولين:

موعد جولة المقاولين (االشتراك في جولة المقاولين هو شرط لتقديم العرض) :بتاريخ  16.4.2020في الساعة . 10:30
في حرم الكلية بالعنوان :شارع تشارنيحوڨسكي  73حيفا.
.6

مكان وموعد تقديم العروض

على ُمقدمي العروض تقديم عروضهم في العنوان المذكور أعاله ,لصندوق المناقصات الموجود في مكاتب اإلدارة في الغرفة رقم  ,406حتى
تاريخ ,7.5.2020 :حتى الساعة.13:00 :

