مناقصة رقم 6/12
مناقصة تابعة  -اتفاقات بنى خارجي  -بناء وصيانة
 .1المركز الجامعي اريال في السامرة ،منظمة مسجلة (في ما يلي – "المركز" أو "الداعي") ،تعلن بهذا مناقصة
تابعة للمناقصة  11/11التي أعلنها المركز (في ما يلي " -المناقصة األصلية") .الهدف من هذه المناقصة التابعة
هي إكمال عتبة الفائزين لتزويد خدمات بناء وصيانة ،التي لم تمتلئ في المناقصة األصلية .وأيضًا لطلب
اقتراحات لألعمال التالية الغير مشمولة في تسعيرة ديكل:
 رقم القسم  06أعمال نجارة وبنى خارجي من الفوالذ
 رقم القسم  27موصلية للمعاقين
 رقم القسم  41بستنة وسقي
 رقم القسم  42مفروشات خارجية
 صيانة التكييف الهوائي
 مفروشات ونجارة
للموضوعين األخيرين سيكون هنالك إعالن منفرد عن الكميات والتفصيالت ،التي تنطبق باإلضافة الى كل شروط
المناقصة
 .2المركز مَعني باختيار عدد من مقاولي البنى الخارجي لكل قسم (أو قسم ثانوي بحسب ما يحدده المركز) ،وذلك من
أجل القيام بأعمال متواصلة من أجل المركز بالموضوع المذكور في القسم.

 .3في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
رقم
1
2
3
4
5
6

النشاط
اعالن المناقصة
جولة للمقاولين
التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
اإلجابة عن األسئلة التوضيحية
دفع كلفة االشتراك وتبلغ  250شيكل
موعد تقديم االقتراحات (حتى الساعة
 !13:00:00فقط)

التواريخ
10.7.2012
23.7.2012
31.7.2012
8.8.2012
حتى موعد تقديم االقتراحات
وبشرط أن يتم ارفاق االقتراح
بدفع رسم االشتراك
19.8.2012

 .4الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم
االقتراحات للمناقصة:
يجب أن يستوفي المقترح بنفسه هذه الشروط ،اال اذا ذكر غير ذلك بوضوح.
أ.
ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

خ.


المقترح و/أو المقاول الثانوي الذي يختاره مسجّل في سجالت المتعهدين و/أو
مسجّل في اي سجالت أخرى تشير الى اختصاصه وعمله بحسب القانون ،وبحسب
المطلوب في كل وثائق المناقصة؛
المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس
متواجدًا في مرحلة تسديد ديون؛
المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
يملك 
يستوفي المقترح كل شروط القانون االسرائيلي المالئم الذي يخص المناقصة ،اذا
انطبق؛
المقترح رسوم المشاركة في المناقصة؛

دفع
ان يدفع المقترح لموظّفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيها الفروقات
في الحقوق االجتماعية؛
المقترح خبرة  5سنوات على االقل في الموضوع المرتبط باقتراح المناقصة؛
يملك 

د.
ذ.

.5
.6
.7
.8
.9

المقترح دخالً بحسب المحدد في وثائق المناقصة ،الذي يخص شروط
يملك 
المناقصة التي يشارك فيها؛
ال 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
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
ستقام جولة المقاولين في يوم  23.7.2012عند الساعة  .12:00سنلتقي في بوابة الدخول الى
كمبوس ميلكو أريال .المشاركة في الجولة هي بعد الحصول على اذن.
يمكن تقديم االقتراحات في يوم  19.8.12فقط 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

