مناقصة عامة على مرحلتين رقم  31/6تشغيل قهوة في مبنى سكن الطالب
جامعة أريال في السامرة (في ما يلي " -الجامعة") ومركز التصميم والتكنولوجيا يدعوان بهذا
كل المعنيين بتقديم اقتراحات للحصول على حق تشغيل "قهوة" في مبنى الطلبة  ،/01وهذا
بحسب التفاصيل المرفقة بوثائق المناقصة (في ما يلي " -الخدمات").
المبنى الذي تتواجد فيه القهوة هو خارج ابواب الجامعة ويمكنه أن يخدم أيضًا الجمهور الواسع
فترة العقد هي  12شهر من يوم اعالن الرابح في المناقصة ،ويستطيع الداعي فقط ،الجامعة،
تجديد فترة العقد في كل سنة لثالث فترات إضافية من سنة واحدة؛
في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
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رقم

التواريخ

النشاط

/

60.5./6

إعالن المناقصة

1

3.3./6

جولة المقترحين

6

/6.3./6

التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية

2

10.3./6

اإلجابات عن االسئلة التوضيحية

5

حتى تقديم االقتراح وبشرط
أن يُرفق االقتراح بإثبات عن
الدفع

دفع رسوم المشاركة بقيمة  500شيكل

3

/.../6

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

 .5الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم
االقتراحات للمناقصة:
ا

أ.

لمقترح هو جهة قانونية مسجلّة بحسب القانون في السجالت الرسمية في اسرائيل
وتستوفيكلمتطلباتها.يوضحبهذاأنهاليمكنتقديماقتراحمشتركلعدةجهاتوأن
المقترح ال يحق له أن ينسب لنفسه معطيات مقترح آخر ضمن اقتراحه ،مثل :الخبرة
و/أوالدورةالماليةو/أوأيتفصيلآخر؛
ا

ب.


لمقترحليسضمنإجراءاتالتفككو/أوهناكأمرباستيرادممتلكاتهو/أوهوفيإجراء
اتفاقمعالدائنين؛
ي

ت.


ملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛

أ

ث.


نيكونالمقترحقددفعرسوماالشتراكفيالمناقصةوتبلغ055شيكل؛
أ

ج.


ن يدفع المقترح لموظّفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيها الفروقات في
الحقوق االجتماعية؛
ي

ح.


ملكالمقترحخبرةمن3سنواتعلىاألقلقبلهذهالمناقصةفيتشغيلخدماتمطاعم
(كايترينغ) و/أو قهوة/أسبرسو بار و/أو مطاعم في خدمة مؤسسات عامة يشمل:
مؤسساتتربويةو/أومستشفياتو/أوأمكنةعملو/أومجمعاتتجارية؛
ا

خ.


لمقترح يشغّل على األقل مكانًا واحدًا ( )1من خدمات الطعام (كايترينغ) و/أو
قهوة/أسبرسو بار في مؤسسات عامة يشمل :مؤسسات تربوية و/أو مستشفيات و/أو
أمكنةعملو/أومجمعاتتجاريةلدىتقديماالقتراحمنقبلالمقترح؛
ي

د.

ملك المقترح رخصة باألعمال التي يقوم بها ،وهي رخصة سارية المفعول ومصادق
عليهاالسلطاتالمحليةالمرتبطةبحسبقانوناألعمال1691؛
ي

ذ.

ملكالمقترحدورةمبيعاتسنويةمنمجماأعمالهمننوع:مزنونو/أوكافيتيرياو/أو
قهوةبمجموع1555555شيكلعلىاألقلقبلالضريبةفيالسنةخاللكلمنالسنتين
0510–0515؛
ال

ر.

يقوم المقترح بأعمال فيها تضارب مصالح مع أعمال الداعي ،ويحق للداعي ،بحسب
قراره الحصري ،اقرار عدم امكانية المقترح بفوز هذه المناقصة؛
يوضح أن الشروط المذكورة أعاله هي متراكمة ،االقتراح الذي ال يستوفي شرط واحد من
.3
هذه الشروط سيتم شطبه من دون انقاص ما ذكر اعاله.
يمكن رؤية طلب مفصّل وملزم للحصول على اقتراحات على العنوان:
..
.http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم االقتراحات في يوم  /.../6فقط حتى الساعة  /6:00فقط ،الى لجنة المدير،
.8
المبنى 6أ (طابق الدخول) ،كمبوس ميلكو ،أريال – لن نقبل الطلبات بعد هذه الساعة!
عنوان البريد االلكتروني لألسئلة اإلستفسارية والتوجّهات بحسب شروط المناقصة
.3
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
المذكور في أوراق المناقصة يغلب هذا االعالن.
مع تحياتنا،
جامعة أريال
السامرة

