مناقصة عامة رقم  1/15لتزويد قسائم شراء
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جامعة ألاير في السامرة (في ما يلي "الجامعة" أو "الداعي") ،تدعو بهذا المعنيين الى تقديم اقتراحات حول تزويد
قسائم شراء على شكل بطاقات الكترونية و/أو قسائم (ورقية) كهدية لعيد الفصح (أبريل  )2015ورأس السنة
(سبتمبر ( )2015في ما يلي" :العيد أو األعياد") الى موظفي الداعي (في ما يلي " -تزويد قسائم شراء"
"الخدمات" "البضاعة").
فترة العقد ستكون لسنة واحدة ،ويملك الداعي فقط امكانية تمديد فترة العقد الى ثالث فترات اضافية تمتد كل منها
الى سنة واحدة ،وذلك بحسب قرارها الحصري.
مجموع مبلغ البطاقات االلكترونية هو  900000شاقل تقريبًا ،بينما يحتفظ الداعي لنفسه بحق تخفيض أو زيادة
مبلغ البطاقات بنسبة خمسون بالمئة ( .)%50زيادة القيمة أو تخفيضها لن يؤثر على حق الداعي .في حال تم
طلب بطاقات اضافية أو زادت قيمة البطاقات ،ستنطبق عليها نفس الشروط المالية والشروط األخرى
الظاهرة في المناقصة ،في االقتراح وفي العقد النهائي ،أو بالشروط التي تتطابق مع الداعي.
المقترح الذي سيتم اختياره يجب أن يقدم القسائم خالل  14يوم من موعد توقيع اتفاق العقد مع الداعي.

 .5في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
التواريخ
رقم
1
1.02.2015
2
05.02.2015
3
4

09.02.2015
16.02.2015

النشاط
اعالن المناقصة
التاريخ األخير لألسئلة
التوضيحية/االستفسار
اإلجابات عن األسئلة التوضيحية
موعد تقديم االقتراحات (حتى الساعة
 13:00فقط)

 .6الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المف ّ
صلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم
االقتراحات للمناقصة:
أ .المقترحهوجهةقانونيةمسجلّةبحسبالقانونفيالسجالتالرسميةفياسرائيلوتستوفي
كلمتطلباتها.يوضحبهذاأنهاليمكنتقديماقتراحمشتركلعدةجهاتوأنالمقترحاليحق
لهأنينسبلنفسهمعطياتمقترحآخرضمناقتراحه،مثل:الخبرةو/أوالدورةالماليةو/أو
أيتفصيلآخر؛
ب.المقترح ليس ضمن إجراءات التفكك و/أو هناك أمرباستيراد ممتلكاته و/أوهو في إجراء

اتفاقمعالدائنين؛
ت.يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛

ث.صالحفيجميعأنحاءالبالد– البطاقاتااللكترونيةو/أوالقسائميجبأنتكونمقبولةفيكلنقاط

البيعالظاهرةعليهانوأنتكوننقاطالبيعهذهمنتشرةعلىاألقلفيثالثينمدينة وتشملمنبينها
كلمنالمدنالتالية:القدس،تلأبيب،حيفاوبئرالسبع.
ج .مجموعة المنتجات المتوفرة للبيع في البطاقات االلكترونية تشمل على األقل االحتماالت الخمس

التالية:ثياب،منتجاتكهربائية،كتب،منتجاتتجميل،منتجاتللبيت.
ح .للمقترح خبرة في مجال تسويق البطاقات االلكترونية و/أو القسائم وأنه قد في السنوات ،2012

 2014،2013بتزويدما مجموعهعلىاألقل 500بطاقةفيالسنةلمنظمةواحدةأوعلىاألقلما
مجموعه 1200بطاقةالىثالثمنظماتفيالسنةالمواحدة.
خ .أنيكونالمقترحقددفعرسوماالشتراكفيالمناقصة وتبلغ 500شاقل،لنيتماسترجاعهذا

المبلغ؛

د .ال يقوم المقترح بأعمال فيها تضارب مصالح مع أعمال الداعي ،ويحق للداعي ،بحسب قراره
الحصري ،اقرار عدم امكانية المقترح بفوز هذه المناقصة؛
يمكنللجامعة،ولكنليسالزاميًا،انتطلبمستنداتو/أوأوراقو/أوتفاصيلاضافيةمنالمقترح
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باالضافة الى استيضاح معلومات حول األعمال والمشاريع التي قام بها لدى جهات ثالثة ،أو القيام
باالستفسار و/أو الفحص و/أو أي شيء تجده مناسبًا من أجل فحص االقتراحات ،وذلك بحسب رايها
الحصري.
المقترحالذييختارتقديماقتراح،عليهالموافقةعلىهذاالبندولنيقومبالتذمرلدىالجامعةحولهذا
األمر.
يمكنللجامعة،ولكنليسالزاميًا،انتطلبمستنداتو/أوأوراقو/أوتفاصيلاضافيةمنالمقترح
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باالضافةالىاستيضاحمعلوماتحولاألعمالوالمشاريعالتيقامبهالدىجهاتثالثة.
المقترحالذييختارتقديماقتراح،عليهالموافقةعلىهذاالبندولنيقومبالتذمرلدىالجامعةحولهذا
األمر.
 .9يوضح 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
.10

العنوان.http://www.ariel.ac.il/management/open:
يمكن تقديم االقتراحات حتى يوم  16.02.15فقط حتى الساعة  13:00فقط ،الى المكتب المركزي ،قرب
المبنى ( 3قرب فرع بنك البريد) ،كمبوس ميلكو ،ألاير – في اليوم االخير لالقتراح ،لن نقبل الطلبات بعد هذه
الساعة!

اإلستفسارية

عنوان البريد االلكتروني لألسئلة
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
المذكور في أوراق المناقصة يغلب هذا االعالن.

والتوجّ هات

بحسب

مع تحياتنا،
جامعة ألاير
السامرة 

شروط

المناقصة

