مناقصة عامة رقم 15/15
لتزويد قسائم شرائية (بطاقات إلكترونية)

عام
 .1جامعة ألاير في السامرة ،مؤسسة مسجلة (في ما يلي " -الجامعة" أو "الداعي") ،تدعو بهذا كل الراغبين بتقديم
اقتراحات لتزويد قسائم شرائية على شكل بطاقات إلكترونية كهدية لعيد الفصح في نيسان  2016ورأس
السنة في أيلول ( 2016في ما يلي" :عيد االعياد") لموظفي المقترح (في ما يلي " -تزويد قسائم شرائية"
"المستفيد").
"خدمات"
 .2فترة العقد هي سنة واحدة ،مع إمكانية إضافية لتجديده بنفس الشروط بموافقة الجهتين ،وتمديد العقد في كل مرة
المجموع.
في
سنوات
خمس
فترة
حتى
إضافية
سنة
لفترة
 .1مجموع قيمة البطاقات اإللكترونية للسنة األولى هو  900000شاقل تقريبًا (في كل سنة سيطلب الداعي بالقيمة
التي يحددها ،والتي قد تتغيّر من سنة الى أخرى ،وعلى سبيل المثال في السنة  2014طلبنا قسائم بقيمة
 800ألف شيكل) .الداعي يحتفظ لنفسه بحق تخفيض القيمة اإلجمالية للبطاقات بنسبة خمسة وعشرون
بالمئة ( )%25أو زيادتها بنسبة خمسون بالمئة ( .)%50زيادة القيمة أو تخفيضها لن يؤثر على أي حق
من حقوق الداعي .في حال تم طلب بطاقات إضافية أو زيادة قيمة البطاقات ،ستنطبق عليها الشروط
المالية وكل الشروط الظاهرة في المناقصة ،المقترحة والموافق عليها ،أو افضل الشروط المتفق عليها مع
الداعي.

في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:

النشاط

رقم

التواريخ

1

15.12.15

إعالن المناقصة

2

20.12.15

التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية/الكسب

3

24.12.15

اإلجابات عن االسئلة التوضيحية

4

31.12.15

موعد تقديم االقتراحات (حتى الساعة  !13:00فقط)

 .1الشروط العامة:
أ .المقترح هو جهة قانونية يخضع للقانون ومسجّل في السجالت االسرائيلية بحسب القانون .يوضح بهذا
انه المقترح ال يمكنه أن يشمل ضمن اقتراحه معطيات شركة أخرى ،مثالً :تجربة و/أو دورة
مالية و/أو أي تفصيل آخر إال إذا ُذكر ذلك بشكل واضح؛
ب .المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواج ًدا في مرحلة
تسديد ديون؛
ت .يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
ث .انتشار وطني ُ -تقبل البطاقات اإللكترونية في نقاط البيع المعلنة عليها و/أو في كتيّب منفصل ،ويتم
توزيع نقاط البيع على ثالث مدن على األقل ،تكون من ضمنها المدن التالية بكل األحوال:
القدس ،تل أبيب ،حيفا وبئر السبع.
ج .مجموعة المنتجات التي ستتوفر للشراء من خالل البطاقات اإللكترونية ستشمل على األقل االحتماالت
الخمسة التالية :ثياب ،مواد كهربائية ،كتب ،مواد تجميل ،منتجات للبيت.
ح .اقترح زوّ د في كل من السنوات 2013 ،2012 :و 2014بطاقات لثالثة ( )3زبائن في كل سنة ،بما
مجموعه على األقل  450000شاقل لكل زبون؛
خ .ان يدفع المقترح كلفة االشتراك في المناقصة وتبلغ  500شيكل ..مبلغ رسم االشتراك غير قابل
لالسترجاع؛
د .ال يقوم المقترح بأعمال فيها تضارب مصالح مع أعمال الداعي ،ويحق للداعي ،بحسب قراره
الحصري ،اقرار عدم امكانية المقترح بفوز هذه المناقصة.
يحق للداعي ،لكنه غير ملزم ،بطلب الحصول على مستندات و/أو تراخيص و/أو تفاصيل إضافية
.2
من المقترح وأيضًا االستيضاح حول األعمال والمشاريع الذي ّ
نفذها المقترح لدى جهات ثالثة ،أو القيام
باستيضاحات و/أو فحوص و/أو كل نشاط يراه مناسبًا خالل فحص االقتراحات .المقترح الذي يختار تقديم
اقتراح ،عليه الموافقة على هذا البند ولن يقوم بالتذمر لدى الداعي حول هذا األمر.

يمكن رؤية طلب مفصّل وملزم للحصول على اقتراحات على العنوان:
.n//t/::eeecanat.ca.ca.:waha.twth/:ptth
يمكن تقديم الطلبات خالل ساعات العمل االعتيادية في الجامعة قبل تاريخ  31.12.15حتى الساعة  13:00فقط ،في
مكاتب قسم المشتريات بالقرب من المبنى ( 3تحت فرع بنك البريد) ،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 تحياتي،
جامعة ألاير
السامرة

