مناقصة عامة رقم 191/9/
لتزويد وتركيب أثاث في الكنيس في الحرم الجامعي في أريئيل
 .1تدعو بهذا جامعة اريئيل ،جمعية مسجلة (فيما يلي " -الداعية") ،المهتمين إلى تقديم مقترحات لتنفيذ الخدمات
التالية :تزويد وتركيب أثاث في الكنيس في الحرم الجامعي في اريئيل كما هو مفصل في وثائق المناقصة (فيما
يلي " -الخدمات").
 .2تشمل الخدمات تزويد وتركيب مقاعد وفقا للشروط المحددة في المواصفات المرفقة بالمناقصة وألحكام
المناقصة األخرى ،المخصصة للكنيس.
 .3يبدأ تنفيذ العمل في غضون  09يوما من تاريخ تبليغ المقترح بالفوز ،ويتم تنفيذ األعمال في غضون 39
يوما.
 .4الجدول التالي يلخص المواعيد النهائية في المناقصة:
رقم
1
2
3
4
5

النشاط
نشر المناقصة
جولة المقاولين
آخر تاريخ ألسئلة التوضيح
أجوبة على أسئلة التوضيح
دفع رسوم اشتراك بمبلغ 599
شاقل جديد

6

تاريخ تقديم االقتراحات (حتى
الساعة  ! 13:99فقط)

التواريخ
19.2.2913
10.2.2913
21.2.2.12
21.2.2.12
حتى موعد تقديم االقتراحات بشرط
أن يتم ارفاق تصديق على دفع
رسوم االشتراك الى االقتراح
4.3.2913

 .5شروط الحد األدنى:
يجب على المقترح أن يستوفي جميع شروط الحد األدنى المفصلة أدناه ،بشكل تراكمي ،وذلك حتى آخر موعد
لتقديم االقتراحات للمناقصة:
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.
ح.
خ.
د.
ذ.

المقترح هو مواطن اسرائيلي أو شركة مسجلة وفقا للقانون في إسرائيل؛
المقترح ذو تجربة في تزويد أثاث للكنس وينشط في هذا المجال بشكل مستمر على األقل منذ
2990696691؛
المقترح ذو دورة مبيعات ال تقل عن  999،099شاقل جديد في كل من األعوام  2990حتي
2911؛
زود المقترح أثاثا لكنس ما ال يقل عن ثالثة كنس في السنوات الثالث الماضية بمبلغ ال يقل عن
 999،299شاقل جديد لكل كنيس؛
المقترح ليس في حالة تصفية و  6أو غير متخذ ضده أمر جمع أمالك و  6أو غير موجود في اجراءات
ترتيب مع الدائنين؛
يحوز المقترح على كافة المصادقات المطلوبة وفقا لقانون المعامالت العامة1096 ،؛
المقترح دفع رسوم االشتراك في المناقصة؛
يدفع المقترح لعماله الحد األدنى من األجور وفقا للقانون ،بما في ذلك المخصصات المتعلقة بالحقوق
االجتماعية؛
ال يقوم المقترح بأي نشاط يشكل تضارب في المصالح بينه وبين أنشطة الداعية ،ويحق للداعية ،وفقا
لتقديرها المطلق أن تقرر انه ال يمكن للمقترح الفوز في هذه المناقصة؛

 .1يوضح بأن شروط الحد األدنى المفصلة أعاله هي تراكمية ،فيما اذا كان اقتراح مقترح ال يتوافق
مع أي من هذه الشروط ،فسيكون غير مؤهل فورا وذلك دون أي انتقاص مما سبق ذكره.
 .2يمكن مشاهدة الدعوة لتقديم األقتراحات المفصلة والملزمة على عنوان:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
 .3يمكن تقديم االقتراحات فقط في تاريخ  4.3.13حتى الساعة  13:99فقط ،لمكتب الرئيس
التنفيذي ،بناية 3أ (الطابق األرضي) ،الحرم الجامعي ميلكن ،اريئيل  -لن يتم قبول المناقصات بعد
هذه الساعة!
.4عنوان البريد اإللكتروني لألسئلة واالستفسارات وفقا لشروط المناقصة
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
ما جاء في وثائق المناقصة يغلب على هذا االعالن.

مع التحيات،
جامعة أريئيل

