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  966212115. ل.جش. .الجمهور لصالح شركة.م.ض. السبع بئر. ض.م" كي" اسم على للتربية األكاديمّية الكلّية

 قسم المناقصات

 ى اسم "كي" بالوقود سولر للمواصالت وكاززويد الكلية االكاديمية علنداء لت

  

  3/2162مناقصة علنّية رقم

 

زويد تل مناقصةل تقديم عروضل (" الكلّية"  يلي فيما" ) يك" اسم على للتربية األكاديمّية الكلّية دعوت

 .الكلية بالوقود سولر للمواصالت وكاز

 اللغتين في وذلك القطرّية، الجرائد في تنشر سوف العروض لتقديم اإلجراءاتّن أ: بهذا الكلّية تعلن

 www.kaye.ac.il: عنوان تحت  بالكلّّية الخاصّ  اإلنترنت موقع وفي والعربّية، العبرّية

 :التفاصيل يلي فيما

 (. أعاله المذكور العنوان حسب ) اإلنترنت موقع في المناقصة مستندات على اإلّطالع يمكن .1
 المبلغال ) شاق 033مبلغا  مقداره  يدفع أن المناقصة في اإلشتراك يودّ ومتقدم   مزّود كل على

. وعليه أن يكتب الرئيسّية البناية ،130 رقم غرفة بالكلّّية، الحسابات قسم في وذلك( مسترد غير

  .المعلومات الشخصّية ورقم التليفون مضيفا 1311/ 3مناقصة رقم اإليصال على 

 مقّدم اسم يحمل آخر مغلّف داخله وفي ، الشركة ذكراسم بدون مغلق بمغلّف العروض مدّ ق  ت   .1
 (.بالبريد العروض إرسال يمنع. )  العرض

 الكلّية: ألمر تدفع  ،شاقال جديدا 030333  بقيمةمصرفية  كفالة يرفق أن الطلب مقدم على .0

 ) ش .ل.ج ( .ض.م -  السبع بئر -"كي" اسم على للتربية األكاديمّية
. وذلك الرئيسّية البناية ،111 رقم غرفة ،تكفا إلباز  المشتريات لمديرة المغلّف إحضار يجب .4

 واجد عند مدخل المكتب.على المغلف ووضعه في داخل صندوق المناقصات المت توقيعلل
 عرض أو طلب كل. اظهر     :::13 الساعة تمام 31.11.13 يوم العروض الستالم آخرموعد .5

 .المناقصة في يشترك ال الساعة هذه بعد يصل
، يكون التجّمع  :::11في تمام الساعة   31.11.13  يوموذلك " ستقام جولة ميدانية بكلّية "كي .6

 اإلشتراك إجبارّي (البناية الريئسّية )ر الحاسوب في بجانب مختبفي غرفة اإلجتماعات 
 

 الباز تكفا ،  6431010-30: هاتف :إلى هاتفّيا التوجه يمكن إضافّية تفاصيل على للحصول

  TIKVAEL@KAYE.AC.IL 30-6431065: فاكس،  الكلّّية في المشتريات مديرة  (אלבז תקווה)
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