مناقصة عامة رقم 17/13
لتشغيل البوفيه في مبنى الهندسة (راس بري)
في جامعة ألاير في السامرة
 .1عام
 .1.1جامعة ألاير في السامرة ،مؤسسة مسجلة ،ومركز التصميم والتكنولوجيا ،مؤسسة مسجلة ،يدعوان بهذا كل المقترحين الى تقديم
اقتراحاتهم لتشغيل بوفيه طعام في مبنى الهندسة (راس بري) في الكمبوس الغربي ،وكل هذا بحسب ما هو مفصّل في وثائق
المناقصة وملحقاتها.
 .1.2فترة العقد هي لمدة ثالث ( )3سنوات من يوم اإلعالن عن الفوز ،كما تمتلك الجامعة فقط الحق في تمديد فترة العقد الى فترة
إضافية من سنتين ( )2إضافيتين ،حتى فترة عامة من خمس ( )5سنوات.
 .2في ما يلي جدول تركيز مواعيد المناقصة (بحسب تعليمات المناقصة)؛
رقم
1
2

التواريخ
2017/07/09
 2017/07/18في الساعة
 10:00ص

3
4
5

2017/07/25
2017/08/02
2017/08/09

النشاط
إعالن المناقصة
جولة للمقاولين  -في دخول المشاة عند بوابة
الكمبوس الغربي (شارع رمات هغوالن) في
جامعة أريئيل في السامرة
التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
اإلجابات عن االسئلة التوضيحية
موعد تقديم االقتراحات (حتى الساعة !13:00
فقط)

 .3الشروط:
.3.1المقترح هو جهة قانونية يخضع للقانون ومسجّل في السجالت االسرائيلية بحسب القانون؛
.3.2المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواجدًا في مرحلة تسديد ديون؛
.3.3يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
.3.4للمقترح دورة مالية من أربعة ماليين شواقل جديدة على األقل ( 4.000.000شاقل) في العام .2016
.3.5يملك المقترح خبرة ثالث ( )3سنوات على األقل في إدارة عمل البوفيه مثل بوفيه في مؤسسة أو كافيتيريا أو مطعم و/أو إدارة
مشابهة في مجال الطعام في مؤسسة واحدة على األقل خالل السنوات .2016-2014المؤسسة في هذا البند هي مؤسسة تعليم عالي
أو جهة جماهيرية.
يوضح 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  2017/08/09حتى 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

