
  حرم وبناء التطوير  أعمال لتنفيذ  26/2022 رقم إضافي  تنافسي وإجراء  مرحلتين على ختبارا مع مناقصة علنية  

 أميت، كفار باتيا رعنانا

 وليةاأل  شروطال  يستوفون  الذين  المقاولين  "(الداعية: "فيما يلي)  580024800جمعية مسجلة رقمها  وهي    نشي أميتتدعو   .1

اتيا رعنانا  ب  كفار  فيأميت  حرم  وبناء  التطوير  أعمال  تنفيذ  لغرض  داعيةال  إلىعطاءات    تقديم  إلى  المناقصة،  وثائق  في  المحددة

 "(. المشروع: "يلي فيما)

تحت عالمة التبويب    https://amit.org.il  لكتروني الداعية:  اإليمكن االطالع وإصدار وثائق المناقصة عبر الموقع   .2

 "(. الموقع االلكتروني": فيما يلي)"المناقصات" 

  المشاركة   رسوم  دفع  ذلك  في  بما  المناقصة،  وثائق  في  المحددة  األولية  شروطالب  االلتزام  هو  العطاء  تقديم  شرط  أن  توضيحلل .3

  لتقديم  النهائي  الموعد  من  ايوم    14  قبل  المشاركة  رسوم  دفع  ممكن(.  المضافة  القيمة  ضريبة  شاملة)  شيكل  5,000  بمبلغ

 .المناقصة وثائق في محدد هو كما فقط المصرفي التحويل طريق عن أدناه، محدد هو  كما العطاءات

  خالل  بالكامل المشروع إكمال الفائز من سيطلب الفائز، العطاء  مقدم مع الموقعة التعاقدية واالتفاقية المناقصة التفاقيات اوفق   .4

  .المناقصة لوثائق اوفق   ذلك وكل العمل، تنفيذ في بالبدء أمر إصدار تاريخ من  اتقويمي   اشهر   26 مدتها بناء  فترة

  العطاءات  مقدمي  التزام  مدى   فحص  سيتم  أوال    مرحلتين،  من   فحص  إجراء  خالل  من   الفائز  واختيار  العطاءات  فحص  سيتم .5

الداعية    حتفظت.  المالية  والعطاءات  العطاء  مقدم  جودة  فحص  سيتم  ثم  ومن  المناقصة،  وثائق  في  المحددة  األولى  شروطالب

 كل  المقدمة،  العطاءات  أساس   على  قرار  اتخاذ  أو  إضافي  عطاء  إجراء، القيام بالتفاوض:  التالية   البدائل  أحد  تنفيذ  في  بالحق

   .المناقصة وثائق في مفصل هو كما ذلك

: فيما يلي)  ، رعنانا1يم  شارع يروشال:  في العنوان  11:00الساعة    20/11/2022يوم  سيتم إجراء جولة في موقع العمل   .6

 في   للمشاركة  اأساسي    اشرط    وتشكل  إلزامية  العطاءات  مقدمي  جولة  في  المشاركةللتوضيح أن    ."(جولة لمقدمي العطاء"

 . المناقصة

  موعد  في  كتابي  استفسار  طريق  عن  إال  المناقصة  وثائق  بشأن  توضيحية  بأسئلة  داعيةال  مخاطبة  العطاءات  لمقدمي  يجوز  ال .7

 . CampusKfarBatya@amit.org.il: التالي اإللكتروني البريد  عنوان برع 2022/12/03 أقصاه

  ا وفق    العطاءات  تقديم  يجب"(.  الموعد النهائي لتقديم العطاء: "فيما يلي)  26/1/2023  :هوالعطاءات   لتقديم  النهائي  الموعد .8

  أن   للتوضيح.  رعنانا  –اتيا  ب  كفر  ،1شارع يروشاليم  :  العنوان   على  داعيةال  مكاتب  في  المناقصة،  وثائق  في  محدد  هو  لما

  بالتنسيق و   اظهر    2:00  والساعة  اصباح    10:00  الساعة  بين  والثالثاء  األحد  يومي  إال  اممكن    يكون  لن  المناقصة  وثائق  تقديم

 .  فقط مسبقال

  العطاءات  مقدمي  عاتق  على  وتقع  فقط،  داعيةلاإللكتروني التابع ل  موقعال  على  المناقصة  وثائق  في  تغيير  أوحتلنة    أي  نشر  سيتم .9

  أو   التغيير  بهذا  يتعلق  فيما  العطاءات،  تقديم  تاريخ  من  بالقرب  الخصوص  وجه  وعلى  بانتظام،  أكد من الحتلناتالت  مسؤولية

 . حتلنة

  ووثائق  اإلشعار  هذا  في  مذكور  هو  ما  بينوجود أكثر من معنى واحد    أو/و  الغموض  أو/و التناقض  حاالت  من  حالة  أي  في .10

 .المناقصة وثائق في مذكور  هو ما تحديد سيتم المناقصة،

  سبب  ألي بذلك  القيام  ختارت  ما   بقدر  المناقصة،  لغي ت  أن  اله  يجوز  بل العطاءات،  مقدمي   من أي  فوز  علنت  أن  داعيةلل  يجوز  ال .11

 .مطلقال التقديره ووفقا األسباب من

  في  المناقصة  هبهذ  المتعلقة  الملزمة  والشروط  المعلومات  تتضمن.  موجزة  المنشور  هذا  في  الواردة  المعلومات  أن  توضيحلل .12

 .فقط التابع للداعية اإللكتروني موقعال  على المنشورة المناقصة وثائق
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