مناقصة رقم 1/12
منظمة الدورات اإلكمالية للموظفين في اسرائيل والخارج  -ضمن اطار
اتفاقيات
 .1المركز الجامعي اريال في السامرة (في ما يلي – "المركز") يقيم في كل سنة دورات إكمالية وايام تقارب في
اسرائيل والخارج لموظفيه (في ما يلي " -الخدمات") ،يدعو بهذا جميع المعنيين لتقديم اقتراحاتهم لتزويد هذه
الخدمات بحسب التفاصيل المذكورة في وثائق المركز وبحسب الفقرات التالية:
الفقرة أ  -دورة إكمال في الخارج

الفقرة ب  -دورة إكمال في اسرائيل

الفقرة ج  -أيام تقارب في اسرائيل


يحق للمقترح تقديم اقتراح لفقرة واحدة أو أكثر ،بحسب اختياره ،وبشرط أن يستوفي شروط كل فقرة يقدم
اقتراحه حولها.

 .2المركز معني باختيار عدة مزوّدين في كل فقرة ،وسيتم االتفاق على اطار مالئم مع كل منهم.
لكن هذا ليس التزامًا من قبل المركز إلختيار عدد معيّن من المزوّدين في كل فقرة/كل الفقرات.
 .3فترة العقد هي  12شهرًا ،ويستطيع الداعي فقط تجديد العقد في كل سنة لفترة أربع سنوات اضافية.
 .4الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم
االقتراحات للمناقصة:
ح هو جهة قانونية يخضع للقانون ومسجّل في السجالت االسرائيلية بحسب ما ينطبق.
المقتر 
أ.
يوضح بهذا انه ال يمكن تقديم اقتراح مشترك لعدة جهات وان المقترح ال يمكنه ان يشمل ضمن
اقتراحه معطيات شركة أخرى ،مثالً :خبرة و/أو ربح مالي و/أو كل تفصيل آخر؛
ب .أن يكون مسجالً بحسب القانون وكل التزام مختص بالعقود والشروط وحصوله على كل الموافقات

والتراخيص التي يتطلبها القانون؛
يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
ت .

يستوفي المقترح كل شروط القانون االسرائيلي المالئم الذي يخص المناقصة ،اذا انطبق؛
ث .

المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواجدًا في مرحلة
ج .

تسديد ديون؛
ح .ان يدفع المقترح رسم االشتراك في المناقصة ( 200شيكل لكل فقرة)؛

خ .ان يدفع المقترح لموظّفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيها الفروقات في الحقوق

االجتماعية؛
المقترح ،الشركة  -الشركة المقترحة و/أو كل صاحب سلطة مهمة في الشركة المقترحة و/أو

د.
رئيس الشركة المقترحة لم يكونوا متهمين بجنحة جنائية اخالقية أو جنح تنطوي على غش
وخداع .في هذا الشأن ״صاحب وسائل سلطة مهمة״ هو :من يملك  %25أو أكثر من القيمة
المسجلة ألسهم الشركة المقترحة و/أو صاحب الخيار في الشركة المقترحة و/أو يحق له تعيين
 %25أو أكثر من مدراء الشركة المقترحة.
ذ .ال  يقوم المقترح بأعمال فيها تضارب مصالح مع أعمال الداعي ،ويحق للداعي ،بحسب قراره
الحصري ،اقرار عدم امكانية المقترح بفوز هذه المناقصة؛
الشروط الخاصة بحسب المجاالت
دورات إكمال في الخارج

دورات إكمال في اسرائيل

أيام تقارب في اسرائيل

المقترح الذي قام ،خالل السنوات
الثالث األخيرة ،بتنظيم وتنفيذ 3
(ثالث) دورات إكمال في

المقترح الذي قام ،خالل السنوات
الثالث األخيرة ،بتنظيم وتنفيذ 3
(ثالث) دورات إكمال في

المقترح الذي قام ،خالل السنوات
الثالث األخيرة ،بتنظيم وتنفيذ
( 30ثالثين) يوم تقارب ،في كل

الخارج ،في كل سنة من
السنوات الثالث األخيرة،
للموظفين والمؤسسات ،التي
تشغّل ( 120مئة وعشرين)
موظف على األقل في كل منها،
على أن يكون قد شارك 30
(ثالثون) موظف على األقل في
كل دورة.
للمقترح حجم مدخول سنوي في
السنوات  2011 - 2009ال يقل
عن  2000000شيكل خالل كل
سنة من ايرادات نشاطاته في
مجال تزويد الخدمات التي
يطلبها المركز

اسرائيل ،في كل سنة من
السنوات الثالث األخيرة،
للموظفين والمؤسسات ،التي
تشغّل ( 120مئة وعشرين)
موظف على األقل في كل منها،
على أن يكون قد شارك 50
(خمسون) موظف على األقل في
كل دورة.
للمقترح حجم مدخول سنوي في
السنوات  2011 - 2009ال يقل
عن  1,000,000شيكل خالل
كل سنة من ايرادات نشاطاته في
مجال تزويد الخدمات التي
يطلبها المركز

سنة من السنوات الثالث
األخيرة ،للموظفين والمؤسسات،
التي تشغّل ( 120مئة وعشرين)
موظف على األقل في كل منها،
على أن يكون قد شارك 20
(عشرون) موظف على األقل في
كل يوم نشاطات.
للمقترح حجم مدخول سنوي في
السنوات  2011 - 2009ال يقل
عن  500,000شيكل خالل كل
سنة من ايرادات نشاطاته في
مجال تزويد الخدمات التي
يطلبها المركز

يوضح بهذا بأن الشروط العامة والخاصة المفصّلة أعاله هي متراكمة .االقتراح الذي ال يستوفي شرط
واحد من هذه الشروط (بحسب الفقرة التي يقدم اليها المقترح اقتراحه) ،سيتم شطبه من دون انقاص ما
ذكر اعاله.
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على

اقتراحات

للحصول
وملزم
مفصّل
طلب
رؤية
يمكن
.http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم االقتراحات في يوم  26.2.12فقط حتى الساعة  13:00فقط ،الى لجنة المدير ،المبنى 3أ (طابق
الدخول) ،كمبوس ميلكو ،أريال – لن نقبل الطلبات بعد هذه الساعة!
عنوان البريد االلكتروني لألسئلة اإلستفسارية والتوجّهات بحسب شروط المناقصة
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
المذكور في أوراق المناقصة يغلب هذا االعالن.

مع تحياتنا،
المركز الجامعي أريال في السامرة

على

العنوان:

