مناقصة عامة رقم 17/11
مناقصة مك ّملة إلجراء أعمال بناء وصيانة
 .1عام
 1.1جامعة أريئيل في السامرة ،جمعية مسجلة و/أو مركز التصميم والتكنولوجيا أريئيل في السامرة ،جمعية مسجلة (في ما يلي -
"الجامعة") تدعو بهذا الى مناقصة مكمّلة للمناقصة العامة رقم  - 15/9إلجراء أعمال بناء وصيانة والذي ُنشر من قبل
الجامعة في العام ( 2015في ما يلي":المناقصة األصلية").
 1.2هدف هذه المناقصة المكملة هو تكملة تزويد خدمات البناء والصيانة من قبل المقاولين في األجزاء التي لم تكتمل ضمن إطار
إجراءات المناقصة األصلية المفصّلة في مستندات المناقصة المكمّلة :أعمال حفر ،أعمال بناء وصب باطون ،أعمال بناء،
أعمال عزل ،نجارة ،أطر حديدية ،منشآت صرف صحي ،أعمال بالط وتغطية ،أعمال ألمينيوم ،أعمال حجارة ،منشآت
نظام التكييف الهوائي ،أعمال جرف وحجب ،نجارة جرف ،نظام مراقبة المباني ،تطوير الموقع ،الحدائق وأنظمة الري،
حفر شوارع وطرقات ،خطوط ماء ومجاري وأنابيب ،صيانة مباني وأنظمة ،أعمال بناء عامة.
 1.3فترة العقد  -فترة العقد هي بحسب عدد االشهر المتبقية في المناقصة األصلية (حوالي  16شهرً ا) ،ويحق للجامعة فقط تمديد
فترة العقد الى فترتين إضافيتين من  12شهر كل منها.
 .2في ما يلي جدول تركيز مواعيد المناقصة (بحسب تعليمات المناقصة)؛
النشاط

رقم

التواريخ

1

2017/07/05

إعالن المناقصة

 2017/07/12في الساعة

جولة للمقاولين

10:00
2

2017/07/19

التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية

3

2017/07/26

اإلجابات عن االسئلة التوضيحية

4

2017/08/10

موعد تقديم االقتراحات (حتى الساعة !13:00
فقط)

 .3الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم االقتراحات للمناقصة:

 3.1المقترح هو شخص أو جهة قانونية يخضع للقانون ومسجّل في السجالت االسرائيلية بحسب القانون.يوضح بهذا انه ال يمكن
تقديم اقتراح مشترك لعدة جهات وان المقترح ال يمكنه أن يشمل ضمن اقتراحه معطيات شركة أخرى ،مثالً:خبرة و/أو دورة
مالية و/أو كل تفصيل آخر.
 3.2المقترح مسجّل في سجّل المقاولين في األجزاء التي تتطلب ترخيص مقاولين بحسب القانون.
 3.3المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواج ًدا في مرحلة تسديد ديون؛
 3.4يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
ّ
لموظفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيه الفروقات في الحقوق االجتماعية؛
 3.5يدفع المقترح
 3.6يملك المقترح خبرة  5سنوات على االقل في القسم/األقسام المرتبط/ة باقتراح المناقصة؛
 3.7المقارح يستوفي كل متطلبات المعايير االسرائيلية الرسمية ،المُشار إليها في القانون 1953 ،المنطبقة ،إذا توجد؛
 3.8يملك المقترح دورة مالية في السنوات  2015و 2016تبلغ على األقل الحد المطلوب في الجزء/األجزاء المرتبط/ة باقتراحه
كما هو مفصّل في المستند في 1؛
 3.9ال يقوم المقترح بأعمال فيها تضارب مصالح مع أعمال الجامعة ،ويحق للجامعة ،بحسب قرارها الحصري ،اقرار عدم
امكانية المقترح بفوز هذه المناقصة؛
 3.10يمكن للجامعة ،ولكن ليس الزاميًا ،ان يطلب مستندات و/أو أوراق و/أو تفاصيل اضافية من المقترح باالضافة الى استيضاح
معلومات حول أعماله والمشاريع التي قام بها لدى جهات ثالثة.المقترح الذي يختار تقديم اقتراح ،عليه الموافقة على هذا البند
ولن يقوم بالتذمر لدى الجامعة حول هذا األمر.
 3.11يوضح أن الشروط المذكورة أعاله هي متراكمة ،واالقتراح الذي ال يستوفي شرط واحد من هذه الشروط سيتم شطبه من
دون انقاص ما ذكر اعاله.

يمكن مشاهدة الدعوة المفصلة والمُلزمة لتقديم االقتراحات على العنوان:
http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم االقتراحات حتى يوم  2017/08/10حتى الساعة  13:00فقط ،في مكاتب قسم المشتريات المبنى  3أ الغرفة 3.0.13أ،
كمبوس ميلكو ،أريئيل  -في اليوم األخير من تقديم الطلبات لن ُتقبل االقتراحات بعد الساعة المحددة!
هاتف للسؤال حول مكان تقديم المغلفات فقط .054-3394838
عنوان البريد اإللكتروني ألسئلة التوضيح والتوجهات بحسب شروط المناقصة .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
ما ذكر في اوراق المناقصة يغلب على هذا االعالن.

مع تحياتي،
جامعة ألاير
السامرة

