مناقصة عامة مع امكانية اجراء تنافسي اضافي
رقم  16/4خدمة صيانة المولّدات
عام
.1

جامعة أريئيل في السامرة ،مؤسسة مسجلة وجهات مؤهلة من قبل الجامعة و/أو مركز التصميم والتكنولوجيا
أريئيل في السامرة ،مؤسسة مسجلة (في ما يلي" -الجامعة") تدعو بهذا المقترحين الذين يستوفون الشروط
المفصّلة في المناقصة الى تقديم اقتراح لتزويد خدمة سنوية من أجل صيانة مولدات الديزل كما هو مفصّل في
المناقصة يشمل العقد المرفق بالمناقصة وملحقاته (في ما يلي " -األعمال").

.2

خدمة الصيانة ُتعطى للنظام الخارجي لوحدات مولدات الديزل في كمبوس الجامعة وخارجه ،خدمة صيانة
تسمل المولّد وأنظته (الزيت ،الماء وما شابه) ،قسم المولدات وجدول األداء (في ما يلي " -األنظمة").

.3

فترة العقد هي ثالث سنوات .سنة العقد األولى ستكون سنة تجريبية .تحتفظ الجامعة بحق تمديد فترة العقد
بفترة إضافية من سنة واحدة في كل مرة الى حد أقصى من فترتين ممددتين (أي :ال تزيد الفترة عن مجموع
خمس سنوات عقد).

 .4في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
الرقم

التواريخ

في يوم  01.03.16في الساعة جولة للمقاولين
 13:00نلتقي في كمبوس ميلكو
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إعالن المناقصة

24.02.16
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النشاط

حتى
وبشرط

08.03.16

التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية

15.03.16

اإلجابات عن االسئلة التوضيحية

تاريخ

تقديم

االقتراح

أن

يرفق

االقتراح دفع كلفة االشتراك وتبلغ  500شيكل

بوصل الدفع

6

22.03.16

الموعد األخير لتقديم االقتراحات (حتى الساعة
 13:00فقط!)

 .5الشروط العامة:
 5.1على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم
االقتراحات للمناقصة:
 5.1.1المقترح هو جهة قانونية يخضع للقانون ومسجّل في السجالت االسرائيلية بحسب القانون .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 دورة مالية و/أو كل تفصيل آخر؛
ً
 5.1.2المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواجدا في مرحلة
تسديد ديون؛
 5.1.3يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
 5.1.4دفع المقترح رسوم المشاركة في المناقصة؛
 5.1.5المقترح يستوفي كل المعايير االسرائيلية المطلوبة ،كما تظهر في قانون المعايير 1953 ،و/أو كل
معيار آخر مطلوب بحسب ما ينطبق في هذا المجال.
 5.1.6يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
ّ
لموظفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيه الفروقات في الحقوق االجتماعية؛
 5.1.7يدفع المقترح
 5.1.8ال يقوم المقترح بأعمال فيها تضارب مصالح مع أعمال الجامعة ،ويحق للجامعة ،بحسب قرارها
الحصري ،اقرار عدم امكانية المقترح بفوز هذه المناقصة؛
 5.1.9المقترح أرفق اقتراحه بكفالة بنكية [بالملحق المرفق على شكل المحلق  3أ] أو شيك بنكي [من بنك
تجاري في اسرائيل ،لصالح "جامعة ألاير في السامرة" ،ولن يحمل الشيك أي تقييدات مثل
"للعربون فقط" .يمكن ان يكون شيك مخطط ("קרוס") و/أو شيك محدد الصرف ("למוטב
בלבד") بقيمة  10,000شاقل:
تعليمات إرسال االقتراح :تأكدوا من عدم ثقب العربون أو الشيك البنكي عند تقديم االقتراح
 5.1.10على المقترح أن يملك دورة مالية من األعمال في المجال الخاص بالمناقصة تبلغ ح ًدا أدنى من
 2000000شاقل قبل الضريبة في كل من السنوات  2013 ،2012و.2014
 5.1.11على المقترح أن يكون صاحب ترخيص في سجل المقاولين من نوع  - 160א( 1 -كهرباء) وما
فوق ،ساري المفعول ومسجّل على اسمه ،بحسب قانون تسجيل مقاولي األعمال الهندسية البنائية،
.1969
 5.1.12على المقترح أن يكون صاحب ترخيص ساري المفعول إلدارة أنظمة ضمان الجودة بحسب
متطلبات المعيار  ISO 9001المحتلن.
 5.1.13على المقترح أن يكون صاحب خبرة في السنوات الثالث األخيرة على األقل،2014 ،2013 :
 ،2015في تقديم خدمات صيانة ألنظمة مولدات الديزل في المباني الجماهيرية و/أو المباني
الصناعية ،بينما تكون أعمال صيانة أنظمة مولدات الديزل قد تم تزويدها في كل سنة الى 2
(اثنين) على األقل من المؤسسات المختلفة وبمجموع شامل  5مولدات على األقل لكل منظمة.
"مبنى جماهيري"  -في هذا البند الثانوي يعني كل مبنى غير مستخدم للسكن
ما عدا مبنى غرف السكن ،حيث ُتجرى الكثير من النشاطات الجماهيرية الحالية مثل
تعليم أو أحداث ويحتوي على نظام تغذية الكهرباء من خالل أنظمة مولدات ديزل
مثبتة في الموقع لحاالت الطوارئ
 5.1.14على مدير المشروع منق بل الشركة المقترحة أن يتواجد في يوم تقديم االقتراح وخالل طوال فترة
العقد وأن يكون لديه تجربة تشمل على األقل:
 تجربة مثبتة في اإلدارة الفعلية وعلى األرض لتنفيذ األعمال المذكورة في هذه المناقصة.
 صاحب رخصة هندسة كهربائية سارية المفعول
 صاحب خبرة مثبتة من  5سنوات في تنفيذ ومراقبة أعمال صيانة في منشآت مولدات الديزل
مدمجة مع منشآت كهرباء جماهيرية.
 5.1.15على المقترح أن يش ّغل في يوم تقديم االقتراح وطوال فترة العقد  5طواقم مستقلين على االقل للعمل
في صيانة أنظمة مولدات الديزل (طواقم غير مرتبطة أو مستقلة هي طواقم عمل قادرة على
االهتمام بشؤون مولدات الديزل بشكل مستقل) ،وأن يكون كل طاقم مؤلف من مدير عمل ،خبير
كهرباء وآليات ،وأن يكون جميعهم أصحاب رخصة مالئمة لعملهم على أجزاء نظام مولدات

الديزل المختلفة ،وأن يكون عمّال المقترح نفسه (ليسوا تابعين لمقاول) وقد بدؤوا عملهم في
الشركة قبل سنة على األقل من يوم تقديم االقتراح.
 5.2المشاركة في المناقصة مفتوحة فقط للمقترحين الذين يستوفون كل الشروط المفصّلة في الجزء أعاله في
تاريخ تقديم االقتراح .المقترح أو االقتراح الذي ال يستوفي كل الشروط المفصلة  -لن يتم قبوله؛
 5.3الشروط تنطبق على المقترح ويجب أن يستوفيها بنفسه كلها .استيفاء هذه الشروط لدى شركة تابعة أو منظمة
تابعة للمقترح أو صاحب أسهم أو أي طرف آخر مرتبط بالمقترح لن يعتبر استيفاء للشروط.
 5.4يمكن للجامعة ،ولكن ليس الزاميًا ،ان يطلب مستندات و/أو أوراق و/أو تفاصيل اضافية من المقترح باالضافة
الى استيضاح معلومات حول أعماله 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.
 5.5يوضح أن الشروط المذكورة أعاله هي متراكمة ،واالقتراح الذي ال يستوفي شرط واحد من هذه الشروط
سيتم شطبه من دون انقاص ما ذكر اعاله.
لجنة المناقصات يحق لها أن تطلب إرفاق مستندات وتراخيص إضافية إذا تعتقد أنها ضرورية من أجل اتخاذ
القرار في المناقصة .كما يحق لها أن تطلب من المقترح إكمال المستندات الناقصة.
مالحظة :على المقترح أن يتأكد من أن رقم التعريف (مثالً ח"פ) مشابه في كل الوثائق المقدمة مع االقتراح،
وإذا لم يكن األمر كذلك عليه أن يرفق شرحً ا لهذا أو ترخيص من السلطات المعنية تشرح عدم التطابق هذا.

يمكن رؤية طلب مف ّ
صل وملزم للحصول على اقتراحات على العنوان:
http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم الطلبات خالل ساعات العمل االعتيادية في الجامعة قبل تاريخ  22.03.16حتى الساعة  13:00فقط ،في
مكاتب قسم المشتريات بالقرب من المبنى  3أ الغرفة 3.0.13أ ،كمبوس ميلكو ،أريئيل  -في اليوم األخير من تقديم
الطلبات لن ُتقبل االقتراحات بعد الساعة المحددة!
هاتف للسؤال حول مكان تقديم المغلفات فقط 0543394838
عنوان البريد اإللكتروني ألسئلة التوضيح والتوجهات بحسب شروط المناقصة .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
ما ذكر في اوراق المناقصة يغلب على هذا االعالن.
مع تحيات،
جامعة ألاير
السامرة

