مناقصة علنية رقم  – 5/18لصيانة جارية لبنى االتصاالت التحتية القائمة في جامعة أريئيل
في السامرة
 .1عام
جامعة أريئيل في السامرة ,جمعية مسجلة ,تدعوكم بهذا إلى تقديم عروض لصالح مناقصة للصيانة الجارية لبنى
االتصاالت التحتية القائمة في جامعة أريئيل في السامرة وكل ذلك بموجب ما هو مفصل في مستندات المناقصة
على ملحقاتها.
 .2قائمة المواعيد
رقم

المواعيد

النشاطات

1

25/02/2018

نشر المناقصة

3

07/03/2018

موعد أخير ألسئلة االستفسار

4

13/03/2018

إجابات ألسئلة االستفسار

6

20/03/2018

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:
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,
 .3.1مقدم العرض هو هيئة قانونية أنشئت بموجب القانون ومسجلة في سجل رسمي في إسرائيل بموجب للقانون .إلثبات هذا
الشرط األولي سيقدم مقدم العرض تقرير محتلن من السجل الذي سجّل فيه مقدم العرض.

 .3.2مقدم العرض يمتلك جميع التأشيرات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ,لسنة ,1976 -من اجل إثبات
هذا الشرط األولي على مقدم العرض أن يقدم التأشيرات المطلوبة سارية المفعول في موعد تقديم العرض.
 .3.3مقدم العرض هو ذات متانة مالية كما يلي ,على األقل:
 .3.3.1هو ذا عائدات دخل سنوية ال تقل عن  750,000ش.ج( .سبعمائة وخمسين ألف شاقل جديد) (ال يشمل ض .ق.
م ,).في كل واحدة من السنوات  2105 ,2014و,2016 -
 .3.3.2ليس لمقدم العرض مالحظة مصلحة نشطة ,وفقا للتقارير المالية المراقبة لعام ,2016
 .3.3.3مقدم العرض ال يتواجد بإجراء تفكيك و /أو انه تم فرض أمر حراسة أمالك ضده و /أو ال يتواجد في إجراء
تسوية دائنين,
من اجل إثبات هذا الشرط األولي يجب تقديم مصادقة محاسب بالصيغة المرفقة كملحق د -مصادقة محاسب.
 .3.4مقدم العرض منح خالل السنوات  2017 -2015خدمات ,كتعريفها في هذه المناقصة ,لما ال يقل عن زبون واحد.
زبون في سياق هذا البند الفرعي:
هيئة ذات حجم تعاقد سنوي ال يقل عن مائتين ألف شاقل جديد ( 200,000ش.ج( ).ال يشمل ض .ق.م ).مقابل مقدم
العرض.
إلثبات هذا الشرط األولي ,على مقدم العرض أن يتمم الجداول الظاهرة في ملحق ج – خبرة مقدم العرض.
 .3.5مقدم العرض منح خالل السنوات  2017 -2015خدمات ,كتعريفها في هذه المناقصة ,لما ال يقل عن ثالث زبائن.
زبون في سياق هذا البند الفرعي:
هيئة التي تلقت خدمات ,كتعريفها في هذه المناقصة ,لمدة متتابعة ال تقل عن  12شهر,
إلثبات هذا الشرط األولي ,على مقدم العرض أن يتمم الجداول الظاهرة في ملحق ج – خبرة مقدم العرض.
يوضح ,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  20.03.2018حتى 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 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

