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    السبع بئر –. ض.م" كي" اسم على للتربية األكاديميّة الكليّة
   511262669.خ .ش .رالجمھو لصالح شركة

  المناقصات قسم
  

  ماكنات تصويروطابعات  لوضع وتشغيل دعوة
  2010 / 3 رقم علنية مناقصة

  
 من ونقالة ثابتة حواسيب بتزويد فاعلةال الشركات)  الكليّة:  يلي فيما" ( كي" اسم على للتربية األكاديميّة الكليّة تدعو
أن تتقدم الى المناقصة المطروحة وتقدم  بھذا منھا ويطلب المناقصة الى تتقدم أن ومعروفة، أصليّة شركات إنتاج

  .عروضھا
 ة،والعربيّ  العبريّة اللغتين في وذلك القطريّة، الجرائد في تنشر سوف العروض لتقديم اإلجراءات أن: بھذا الكليّة تعلن
  www.kaye.ac.il: عنوان تحت  بالكلّيّة الخاصّ  اإلنترنت موقع وفي
  :التفاصيل يلي فيما

 يودّ   مزّود كل وعلى). أعاله المذكور العنوان حسب( اإلنترنت موقع في المناقصة مستندات على اإلطاّلع يمكن .1
 بالكلّيّة، الحسابات قسم في ذلكو) مسترد غير المبلغ(  شيقل 300 مقداره مبلغ يدفع أن المناقصة في اإلشتراك

 2010/ 3أن يكتب على المغلف المغلق مناقصة رقم   ويجب.الرئيسيّة البناية ،141 رقم غرفة
 يمنع. ( العرض مقّدم اسم يحمل آخر مغلّف داخله وفي ، الشركة ذكراسم بدون مغلق بمغلّف العروض تقدم .2

 ).بالبريد العروض إرسال
ووضعه في  وذلك للختم على المغلف. الرئيسيّة البناية ،112 رقم غرفة المشتريات، لمديرة المغلّف إحضار يجب .3

 .داخل الصندوق المناقصات المتواجد عند مدخل المكتب
 ھذه بعد يصل عرض أو طلب كل. ظھرا   12:00 الساعة تمام 2010\10\24 يوم العروض الستالم آخرموعد .4

 .المناقصة في يشترك ال الساعة
  

 اسم على للتربية األكاديميّة الكليّة: ألمر تدفع  شيكل جديد  26,900  بقيمة بنكيّة كفالة يرفق أن لبالط مقدم على .5
שבע -באר, ש קיי"המכללה האקדמית לחינוך ע"". الجمھور لصالح شركة  السبع بئر –. ض.م "كي"
 .)צ "חל(,מ "בע
  

 األرخص العرض تقبل أن ملزمة غير وأنھا كما ، امناسب تجده من اختيار في الّحق صاحبة أنھا بھذا الكلّيّة تعلن .6
 .آخر عرض أي أو
  

  :  إلى ھاتفيّا التوجه يمكن إضافيّة تفاصيل على للحصول
  الكلّيّة في المشتريات مديرة, ) תקווה אלבז( الباز تكفا
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