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لتزويد معدات ومواد لصالح جامعة أريئيل في السامرة
عام

.1

 .1.1جامعة أريئيل في السامرة ,جمعية مسجلة تدعو بهذا متنافسين لتقديم عروض لصالح مناقصة لتزويد أنواع معدات
ومواد تقنية وكل ذلك خضوعا لجميع ما هو مفصل في املستندات املرفقة إلى املناقصة.
 .1.2الخدمات املطلوبة موزعة بين عدة مجموعات (فيما يلي" :املجموعات") ,بحيث أن مقدم العرض يستطيع أن
يتنافس على مجموعة واحدة أو أكثر:
.1.2.1

"مجموعة  -"1منتجات تكميلية (بيرزول);

.1.2.2

"مجموعة  -"2مواد تقنية;

.1.2.3

"مجموعة  -"3خشب األبلكاش (رقائقي);

.1.2.4

"مجموعة  -"4معدات كهربائية;

.1.2.5

"مجموعة  -"5إضاءة داخلية وخارجية;

.1.2.6

"مجموعة  -"6أدوات كهربائية;

 .1.3التعاقد حتى يوم  06.04.2020مع إمكانية تمديد لفترتين ( )2إضافيتين بطول  12شهر لكل واحدة (ما مجموعه حتى
خمس ( )5سنوات).
.2

قائمة املواعيد
املواعيد

الخطوات

رقم
1

18/03/2018

نشر املناقصة

2

25/03/2018

موعد أخير ألسئلة االستفسار

رقم

الخطوات

املواعيد

3

29/03/2018

إجابات ألسئلة االستفسار

4

15/04/2018

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

 .3شروط أولية
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,
يستطيع تقديم عرض في واحد أو أكثر من السالل ,مقدم عرض الذي يستوفي جميع الشروط األولية اآلتية ,مجتمعة ,في املوعد األخير لتقديم
العروض للمناقصة:

 .3.1مقدم العرض هو هيئة قانونية أنشئت بموجب القانون ومسجلة في سجل رسمي في إسرائيل بموجب للقانون.
 .3.2مقدم العرض ال يتواجد في إجراء تفكيك و /أو تم اتخاذ أمر حصر أمالك ضده و /أو يتواجد في إجراء تسوية دائنين,
 .3.3مقدم العرض يمتلك جميع التأشيرات املطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ,لسنة,1976 -
 .3.4ملقدم العرض املتانة املالية االتية ,على االقل:
 .3.4.1عائدات املالية ملقدم العرض ,في املناقصة في كل واحدة من بين السنوات ,2016 ,2015 ,2014 :ال تقل عن
ثالثمائة ألف شاقل جديد ( 300,000ش.ج ,).ال يشمل ض .ق .م.
 .3.4.2ذا تدفق نقدي إيجابي (أو صفر) ,كما هو مفصل في البيانات املالية املراجعة لعام ;2016

 .3.4.3ال يمتلك مقدم العرض مالحظة مصلحة نشطة ,وفقا للتقارير املالية املراجعة لسنة ,2016
 .3.4.4مقدم العرض ال يتواجد في إجراء تفكيك و /أو تم اتخاذ أمر حصر أمالك ضده و /أو يتواجد في إجراء تسوية
دائنين,
من اجل اثبات هذا الشرط االولي يجب تقديم مستند من املحاسب بالصيغة املرفقة كملحق ه -مستند محاسب.

 .3.5مقدم العرض ذا خبرة بتزويد معدات و /أو مواد ,بحجم ما ال يقل عن  150,000ش.ج( .مئة وخمسين ألف شاقل جديد),
حسب املجموعة أو املجموعات التي يقدم إليها عرضه ,لهيئات و /أو مؤسسات عمومية أو تجارية ,واحدة أو أكثر ,في كل
واحدة من بين السنوات .2017 ,2016 ,2015
إلثبات هذه الشروط االولية يتوجب على مقدم العرض أن يعبئ الجدول املرفق كملحق ج -خبرة مقدم العرض.
ّ
 .3.6ملقدم العرض نظام لوجيستي ,الذي يشمل بما في ذلك قدرة على تقديم خدمات ,توزيع وتزويد الذي يمكنه من:
 .3.6.1أن يقدم اقتراح سعر خالل  3أيام عمل من موعد طلب تلقي اقتراح سعر;
 .3.6.2تزويد معدات /مواد للزبائن خالل سبعة ( )7ايام من موعد استالم الطلبية.
 .3.7مقدم العرض أرفق إلى عرضه ضمانة مصرفية (بالصيغة املرفقة كملحق و -صيغة ضمانة املناقصة) أو حوالة مصرفية
بمبلغ  3,000ش.ج( .ثالث آالف شاقل جديد),

يوضح ,أن الشروط األولية املفصلة أعاله هي مجتمعة ,عرض مقدم عرض الذي ال يتوفر فيه احد تلك الشروط ,سيلغى دون البت فيه
وذلك دون اإلضرار بما ذكر أعاله.

يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض املفصلة وامللزمة على عنوان:
http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه  15.04.2018حتى 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 املحددة في اليوم األخير لتقديم العروض!
هاتف ملوضوع مكان تقديم املغلفات فقط .054-3394838
عنوان البريد االلكتروني ألسئلة استفسار وتوجهات وفقا لشروط املناقصة .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
املحدد في مستندات املناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.
مع االحترام,
جامعة أريئيل
في السامرة

