مناقصة علنية رقم 21/17
إلنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي
 .1عام

جامعة أريئيل في السامرة ,جمعية مسجلة ,تدعوكم بهذا إلى تقديم عروض لتنفيذ العمل اآلتي :أعمال
تطوير ,وضع خطوط صرف صحي ومياه من اجل إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي .كما
هو مفصل في المعيار المرفق كملحق ب  1للمناقصة.

 .1قائمة المواعيد
المواعيد

النشاطات

رقم
1

12/09/2017

نشر المناقصة

2

 27/09/2017الساعة 10:00

جولة مقاولين -عند بوابة دافيد -الدخول للمشاة

3

03/10/2017

موعد أخير ألسئلة االستفسار

4

17/10/2017

إجابات ألسئلة االستفسار

5

22/10/2017

موعد أخير إلعالم مقدمي العروض عن نيتهم

6

29/10/2017

الحرم الغربي (شارع رامات جوالن) في
جامعة أريئيل في السامرة

تقديم عرض في المناقصة .
موعد تقديم العروض (حتى الساعة !13:00
فقط)

 .3شروط أولية
يتوجب على مقدم العرض استيفاء جميع الشروط األولية اآلتية ,مجتمعة ,في الموعد األخير لتقديم العروض للمناقصة:
 3.1شروط اولية:

 .3.1.1مقدم العرض هو هيئة قانونية أنشئت بموجب القانون ومسجلة في سجل رسمي في إسرائيل بموجب
للقانون .يوضح بهذا ,أن مقدم العرض ال يستطيع أن ينسب لنفسه في إطار عرضه معطيات لتنظيم
آخر ,مثل :خبرة و /أو عائدات مالية و /أو أي تفاصيل أخرى,
 .3.1.2مقدم العرض يحمل تأشيرة قانونية بتسجيله كمقاول أعمال هندسية بنائية بموجب قانون تسجيل
مقاولين لألعمال الهندسية البنائية ,لسنة 1969 -ونسخة عن تسجيل محتلن للتصنيفات المهنية والمالية
المالئمة لهذه األعمال ,ما ال يقل عن مجموعة ج( 1 -فرع  )100وايضا مجموعة ج( 1 -فرع
,)160
 .3.1.3مقدم العرض ال يتواجد في إجراء تفكيك و /أو تم اتخاذ أمر حصر أمالك ضده و /أو يتواجد في
إجراء تسوية دائنين,
 .3.1.4مقدم العرض يمتلك جميع التأشيرات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ,لسنة,1976 -
 .3.1.5مقدم العرض أرفق إلى عرضه ضمانة مصرفية مستقلة (بالصيغة المرفقة كاستمارة  )5بمبلغ
 50,000ش.ج,.
تعليمات تقديم :يجب الحرص على عدم ثقب الضمانة عند تقديم العرض.
 3.1.6مقدم العرض يدفع لعماله راتب أدنى بموجب القانون ,بما في ذلك اقتطاعات لصالح حقوق اجتماعية,
 .3.1.7مقدم العرض يمتلك خبرة مثبتة كمقاول رئيسي لتنفيذ ثالثة مشاريع ,بحيث أنه في كل واحد من
المشاريع المنفذة على يده نفذت أعمال تطوير ,بحيث أن الحجم المالي لكل واحد من المشاريع ال يقل عن
 900,000ش.ج .يشمل ض.ق.م ,.والتي اكتسبها خالل الخمس سنوات األخيرة,
 .3.1.8لمقدم العرض عائدات سنوية ال تقل عن  3.5مليون ش.ج .في كل واحدة من بين السنوات2014- :
,2016
 .3.1.9مقدم العرض يشغل أو يستخدم مدير عمل مرخص بشكل قانوني ذا خبرة ال تقل عن  5سنوات ,والتي تم
اكتسابها خالل السبع سنوات األخيرة.
 3.1.10مقدم العرض شغل أو يشغل مهندس مسؤول تنفيذ ذا  5سنوات خبرة,

 .3.1.11مقدم العرض يمتلك تقارير مالية مصادق عليها ومراقبة من قبل محاسب لسنة  2015-2017التي
تشمل أرقام مقارنة مع السنة السابقة للتقرير .في حال أن مقدم العرض ال يمتلك تقرير مصادق عليه لسنة
 ,2016يجب تلقي مصادقة محاسب عن العائدات المالية.
 .3.1.12مقدم العرض لن يقوم بأي عمل الذي قد يخلق تضارب مصالح بينه وبين عمل الجامعة ,والجامعة
تستطيع بموجب قرارها المطلق أن تحدد أن مقدم العرض ال يستطيع الفوز في هذه المناقصة,
 .3.2تستط يع الجامعة ولكنها غير ملزمة ,أن تطالب بمستندات و /أو تأشيرات و /أو تفاصيل أخرى إضافية من
مقدم العرض وكذلك أن تستفسر تفاصيل المتعلقة بأعمال مشاريع المنفذة من قبل مقدم العرض لدى أطراف
ثالثة.
مقدم عرض الذي يختار أن يقدم عرض فهو يعرب بذلك عن موافقته على هذا البند ولن يكون له أي ادعاءات
تجاه الجامعة بسبب ذلك.
 .3.3يوضح ,أن الشروط األولية المفصلة أعاله هي مجتمعة ,عرض لمقدم عرض الذي لم تتوفر به احد تلك
الشروط ,سيلغى دون البت فيه وذلك دون اإلضرار بما ذكر أعاله.

يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان:
http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه  29.10.2017حتى الساعة  13:00فقط ,في مكاتب قسم شراء في بناية  3أ
غرفة 3.0.13أ ,الحرم الجامعي ميلكان ,أريئيل – لن تقبل عروض التي قدمت بعد الساعة المحددة في اليوم األخير لتقديم
العروض!
هاتف لموضوع مكان تقديم المغلفات فقط .054-3394838
عنوان البريد االلكتروني ألسئلة استفسار وتوجهات وفقا لشروط المناقصة .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
المحدد في مستندات المناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.
مع االحترام,

جامعة أريئيل
في السامرة

