مناقصة عامة رقم 7/12
مبنى المكتبة  -أعمال بناء  -البنية الخارجية
 .1المركز الجامعي اريال في السامرة (في ما يلي – "المركز" او "الداعي") ،يدعو بهذا جميع المعنيين
لتقديم اقتراحاتهم للقيام بالعمل التالي :تنفيذ أعمال البناء الخارجية  -في مبنى المكتبة ،في
الكمبوس الغربي لدى الداعي في أريال (في ما يلي " -األعمال").
 .2األعمال الخارجية تشمل تغليف خارجي وإغالق السطح.
في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
رقم
1
2
3
4
5

التواريخ
2.7.2012
22.7.2012
31.7.2012
7.8.2012
من يوم  22.7.2012حتى
موعد تقديم االقتراحات

6

15.8.2012

7

19.9.2012

النشاط
اعالن المناقصة
جولة للمقاولين
التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
اإلجابة عن األسئلة التوضيحية
دفع كلفة االشتراك وتبلغ  2,000شيكل
والحصول على وثائق المناقصة
موعد تقديم االقتراحات (حتى الساعة
 !12:00فقط)
بدء تنفيذ األعمال

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

ب.


ت.

ث.

ج.


ح.


المقترح هو جهة قانونية يخضع للقانون ومسجّل في السجالت االسرائيلية بحسب ما ينطبق.
يوضح بهذا انه ال يمكن تقديم اقتراح مشترك لعدة جهات وان المقترح ال يمكنه أن يشمل
ضمن اقتراحه معطيات شركة أخرى ،مثالً :خبرة و/أو ربح مالي و/أو كل تفصيل آخر؛
يملك المقترح تصريح قانوني حول تسجيله كمقاول ألعمال هندسة بناء بحسب قانون تسجيل
المقاولين ألعمال الهندسة البنائية ،1969 ،ونسخة عن التسجيل المحتلن للوثائق المهنية
والمالية المالئمة لهذا العقد ،من فئة  3ج على األقل؛
المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواجدًا في
مرحلة تسديد ديون؛
يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
"كفالة االقتراح"  -على المقترح أن يُرفق اقتراحه بشيك بنكي ،صادر عن بنك تجاري
اسرائيلي ،لصالح "المركز الجامعي اريال في السامرة بقيمة  50,000شيكل .على الشيك
لن تظهر أي تقييدات مثل "לביטחון בלבד" .يمكن ان يكون شيك مخطط ("קרוס")
و/أو شيك محدد الصرف ("למוטב בלבד").
ان يدفع المقترح كلفة االشتراك في المناقصة التي تشمل الحصول على وثائق المناقصة وتبلغ
 2,000شيكل؛

خ.

د.
ذ.

ر.
ز.
س.

ش.


ان يدفع المقترح لموظّفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيها الفروقات في الحقوق
االجتماعية؛
يملك المقترح خبرة ال تقل عن  5سنوات في مجال تنفيذ أعمال البنى الخارجية؛
يملك المقترح خبرة مثبتة كمقاول رئيسي في مشاريع ،يفضّل لدى جهات رسمية ،في السنوات
الثالث األخيرة ،وأنه نفّذ خالل هذه السنوات مشروعَين على األقل ،كل منها بدورة مالية
ال تقل عن مستوى اقتراحه؛
يشغّل المقترح أو سيشغّل مدير عمل مرخّص بحسب القانون يتمتع بخبرة  5سنوات على األقل،
تراكمت خالل السبع سنوات األخيرة؛
للمقترح حجم مدخول سنوي ال يقل عن  20,000,000شيكل خالل كل سنة من 2011-2009؛
ستتم الموافقة على المقترح واقتراحه من قبل مستشارين لدى الداعي؛
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.
على

اقتراحات

على

العنوان:

يمكن رؤية طلب مفصّل وملزم للحصول
.http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم االقتراحات في يوم  15.8.12فقط حتى الساعة  12:00:00فقط ،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

