مناقصة  9/15مناقصة للقيام بأعمال بناء وصيانة
عام
 .1جامعة الاير في السامرة ،جمعية مسجلة و/أو مركز التصميم والتكنولوجيا ألاير في السامرة ،جمعية مسجلة
(في ما يلي – "الجامعة") ،تدعو بهذا جميع المعنيين لتقديم اقتراحاتهم لتزويد الخدمات التالية :القيام بأعمال
بناء وصيانة بحسب أجزاء االشتراك ضمن تسعيرة "ديكل-اسعاء األشغال والصيانة" في النسخة المحتلنة
كما هو مف ّ
صل في وثائق المناقصة (في ما يلي" :األعمال").
 .2هدف المناقصة في كل جزء هو اختيار ما بين  3الى  6مقاولين يستوفي اقتراحهم شروط هذه المناقصة ونقاط
الجودة األدنى ،كل هذا بحسب الشروط الظاهرة في المناقصة ،وسيتم توقيع العقد معهم.
 .3موقع التنفيذ  -تُجرى هذه األعمال في كمبوس جامعة الاير في السامرة وبحسب العقد .يوضح بهذا أن األعمال
ستُجرى داخل كمبوس أكاديمي نشيط ،وأن المقاولين سيلتزمون بالعمل بالتنسيق مع المشرف.
.4
 .5فترة العقد -فترة العقد هي لـ 36شهر ،ويستطيع الداعي فقط أن يمدد فترة العقد الى فترتين إضافيتين من  12شهر
كل منها لفترة متراكمة من حتى  5سنوات.
 .6في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
رقم'
1
2
3
4
5

النشاط
إعالن المناقصة
جولة للمقاولين
التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
اإلجابات عن االسئلة التوضيحية

التواريخ
28.7.15
 05.08.15في الساعة 11:00
10.08.15
13.08.15
حتى تقديم االقتراح وبشرط أن
دفع رسوم االشتراك بقيمة  500شاقل
يُرفق االقتراح بإثبات عن الدفع
الموعد األخير لتقديم الطلبات (حتى الساعة
31.08.15
 13:00فقط!)

 .7الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم االقتراحات
للمناقصة:
أ.
ب.

ت.

ث.

ج.

ح.

خ.

د.

المقترح هو شخص أو جهة قانونية يخضع للقانون ومس ّجل في السجالت االسرائيلية بحسب ما ينطبق.
يوضح بهذا انه ال يمكن تقديم اقتراح مشترك لعدة جهات وان المقترح ال يمكنه أن يشمل ضمن
الا :خبرة و/أو ربح مالي و/أو كل تفصيل آخر.
اقتراحه معطيات شركة أخرى ،مث ً
المقترح مس ّجل في سجل المقاولين في البنود التي تتطلب تسجيل المقاولين بحسب القانون.

المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواجداا في مرحلة تسديد
ديون؛
يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
يدفع المقترح لموظّفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيه الفروقات في الحقوق االجتماعية؛
للمقترح تجربة خمس سنوات على األقل في نوع العمل المشار إليه في البند/البنود المشمولة في اقتراحه؛
المقترح يستوفي كل شروط المعايير االسرائيلية الرسمية ،كما تظهر في قانون المعايير  1953كما
ينطبق؛
دفع المقترح رسوم المشاركة في المناقصة؛

ذ.
ر.
ز.

س.


للمقترح دورة دخل في كل من السنوات  2013و 2014تساوي على األقل المجموع المطلوب في البنود
المشمولة في اقتراحه كما هو مف ّ
صل في المستند ب1-؛
ال يقوم المقترح بأعمال فيها تضارب مصالح مع أعمال الجامعة ،ويحق للجامعة ،بحسب قرارها
الحصري ،اقرار عدم امكانية المقترح بفوز هذه المناقصة؛
يمكن للجامعة ،ولكن ليس الزامياا ،ان تطلب مستندات و/أو أوراق و/أو تفاصيل اضافية من المقترح
باالضافة الى استيضاح معلومات حول األعمال والمشاريع التي قام بها لدى جهات ثالثة .المقترح
الذي يختار تقديم اقتراح ،عليه الموافقة على هذا البند ولن يقوم بالتذمر لدى الجامعة حول هذا
األمر.
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 مف ّ
صل وملزم للحصول على اقتراحات على العنوان:
.8
.http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم االقتراحات حتى يوم  31.08.15حتى الساعة  13:00فقط ،الى المكتب المركزي بالقرب
من المبنى ( 3قرب فرع بنك البريد) ،كمبوس ميلكو ،ألاير -في اليوم األخير لتقديم الطلبات لن يتم قبول
االقتراحات بعد الساعة المحددة!
عنوان البريد االلكتروني لألسئلة اإلستفسارية والتوجّهات بحسب شروط المناقصة
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
ما ذكر في اوراق المناقصة يغلب على هذا االعالن.

مع تحياتنا،
جامعة ألاير
السامرة

