مناقصة عامة رقم 18/9
لخدمات إفراغ النفايات من جامعة ألاير في السامرة
 .1عام
جامعة ألاير في السامرة ،شركة مسجلة ،تدعو بهذا المقترحين الذين يستوفون الشروط المفصّ لة أدناه،
إلى تقديم اقتراحاتهم إلى المناقصة العامة رقم  18/9لتقديم خدمات إفراغ نفايات من جامعة ألاير في
السامرة.
العقد هو لفترة ( 3ثالث) سنوات مع احتمال تمديده الى ( 2فترتين) إضافيتين من  1سنة كل منها (ما
مجموعه ( 5خمس) سنوات).
 .2جدول المواعيد
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2

2018/06/17

التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
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2018/06/25

اإلجابات عن االسئلة التوضيحية
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2018/07/02

الموعد األخير لتقديم االقتراحات (حتى الساعة  13:00فقط!)

 .3الشروط:

يوضح بهذا انه ،ما عدا الشروط المفصلة بشكل مختلفة ،ال يمكن تقديم اقتراح مشترك لعدة جهات وان
المقترح ال يمكنه أن يشمل ضمن اقتراحه معطيات شركة أخرى ،مثالا :خبرة و/أو دورة مالية و/أو كل
تفصيل آخر.
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المف ّ
صلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير
لتقديم االقتراحات للمناقصة:
المقترح هو جهة قانونية يخضع للقانون ومس ّجل في السجالت االسرائيلية بحسب القانون؛
من أجل إثبات هذه الشروط ،يق ّدم المقترح تصريحا ا في الملحق المرفق كالملحق ب  -اقتراح.
كما يق ّدم المقترح تقري ارا محتلناا من السجالت التي هو مس ّجل فيها في موعد تقديم االقتراح كما هو مطلوب
في الملحق ث  -التراخيص والموافقات.

يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
من أجل إثبات هذه الشروط ،يق ّدم المقترح تصريحا ا في الملحق المرفق كالملحق ب  -اقتراح.
كما يق ّدم المقترح التراخيص المطلوبة والسارية المفعول في موعد تقديم االقتراح كما هو مطلوب في
الملحق ث  -التراخيص والموافقات.
يملك المقترح ترخيصا ا بحسب قانون تسجيل األعمال1968 ،؛
من أجل إثبات هذه الشروط ،يق ّدم المقترح تصري احا في الملحق المرفق كالملحق ب  -اقتراح.
كما يق ّدم المقترح نسخة عن التراخيص المطلوبة والسارية المفعول في موعد تقديم االقتراح كما هو
مطلوب في الملحق ث -التراخيص والموافقات.
يملك المقترح كل التراخيص والموافقات المطلوبة بحسب القانون لتزويد خدمات إفراغ النفايات وتشمل
ترخيص نقل بحسب قانون خدمات النقل لكل أنواع المركبات التي ستُستخدم في األعمال المذكورة في
المناقصة (بحسب البند  5من قانون خدمات النقل).
من أجل إثبات هذه الشروط ،يق ّدم المقترح تصريحا ا في الملحق المرفق كالملحق ب  -اقتراح.
كما يق ّدم المقترح نسخة عن التراخيص المطلوبة والسارية المفعول في موعد تقديم االقتراح كما هو
مطلوب في الملحق ث -التراخيص والموافقات.
يملك المقترح دورة مالية بحسب ما يلي:
يملك دورة مالية سنوية متوسطة من ثالثمائة ألف شاقل جديد على األقل (( )₪ 300,000ال
يشمل الضريبة) في السنوات 2017-2015؛
ال يملك المقترح عمالا مصنفاا حياا ،بحسب التقارير المالية الخاضعة للرقابة للعام 2017؛
المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواجداا في
مرحلة تسديد ديون؛
من أجل إثبات هذا الشرط ،يجب أن يقدم تصريح من مدقق الحسابات في الملحق المرفق ج  -تصريح
مدقق الحسابات.
ز ّود المقترح خدمات إفراغ نفايات خالل كل من السنوات  2016 ،2015و ،2017لـ 3زبائن على األقل.
الزبون في هذا البند هو  -جهة حصلت على خدمة إفراغ حاويات  65مرة في السنة.
من أجل إثبات هذه الشروط ،يق ّدم المقترح تصريحا ا في الملحق المرفق كالملحق ب  -اقتراح.
كما يجب أن يُكمل الجدول الظاهر في الملحق ت  -خبرة المقترح.

أرفق المقترح اقتراحه بكفالة بنكية بقيمة عشرة آالف شاقل جديد ( - )₪ 10,000ضمن الملحق المرفق
خ  -عربون المناقصة.
يجب على المقترح أن يُفرغ النفايات المجموعة من الجامعة إلى األماكن المسموح بها فقط.
من أجل إثبات هذه الشروط ،يق ّدم المقترح تصري احا في الملحق المرفق كالملحق ب  -اقتراح.
يوضح بهذا أنه في حالة الكشف عن أن المقترح لم يتخلص من النفايات في األماكن المسموح بها فقط،
سيُلغى عقده.
المقترح الذي عمل في الماضي مع الجامعة ولم يحترم بنود العقد  -سيُلغى اقتراحه فورا ا.
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  2018/07/02حتى 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

