مناقصة عامة  15/12لتقديم خدمات حراسة لجامعة أريئيل في السامرة

عام
 .1جامعة أريئيل في السامرة (في ما يلي " -الجامعة") ،تدعو بهذا المقترحين الذين يستوفون الشروط
المفصّلة أدناه ،الى تقديم اقتراحهم حول تزويد خدمات الحراسة والحماية في الجامعة ،وذلك بحسب وثائق
المستند (في ما يلي " -الخدمات").
 .2العقد هو لفترة  36شهر مع احتمال تمديده الى فترتين إضافيتين من  12شهر كل منها (ما مجموعه 5
سنوات).
 .3فترة العقد -العقد هو لـ 36شهر ،وتملك الجامعة فقط إمكانية تمديد العقد الى فترتين إضافيتين من 12
شهر كل منها لتصل الفترة اإلجمالية الى  5سنوات.
 .4في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:

رقم
1
2
3
4
5

النشاط
إعالن المناقصة
جولة للمقاولين في الساعة 11:00
التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
اإلجابة عن األسئلة التوضيحية

التواريخ
2015/10/19
2015/10/27
15/011/03
2015/11/11
حتى تاريخ تقديم االقتراح
وبشرط أن يرفق االقتراح دفع كلفة االشتراك وتبلغ  500شيكل
بوصل الدفع
2015/11/18
الموعد األخير لتقديم االقتراحات (حتى الساعة
 13:00فقط!)

 .5الشروط الشروط  -القواعد:
.6
.7

.8
.9
.11
.11
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على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير
لتقديم االقتراحات للمناقصة:
المقترح هو جهة قانونية تستوفي شروط التسجيل القانوني بحسب القانون االسرائيلي ويُرفق اقتراحه
بشهادة ترخيص العمل كما يجب أن يبرز سجالت اإلدارة المالية المطلوبة 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؛
المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواج ًدا في مرحلة تسديد
ديون؛
يملك المقترح كل التراخيص المطلوبة بحسب قانون األعمال الجماهيرية (قوانين المحاسبة ودفع
المستحقات الضريبية) ( 1976ترخيص االقتطاع الضريبي وترخيص استخدام دفتر الحسابات)؛
دفع المقترح رسوم المشاركة في المناقصة؛
المقترح و/أو أصحاب الشركة و/أو اصحاب األسهم فيها و/أو الموظفين فيها لديهم سجل نظيف من أي
اتهام جنائي ،وعلى المقترح تقديم تصريح حول ذلك من أجل استيفاء الشروط العامة.
الشروط العامة  -الحفاظ على قوانين العمل:
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أن تتالءم شروط عمل موظفي المقترح مع االتفاق الجماهيري العام والقوانين المرتبطة باتفاقيات
الكيبوتسات  ،1957 -أوامر التوسع كما تنطبق على موظفي المقترح.
يُطلب من المقترح أن يقدّم تصريح بحسب البند (2ب)ب لقانون األعمال الجماهيرية[ 1976 ،الملحق أ]
الذي يشير الى ذلك.
المقترح وأصحاب السلطة فيه سيقدمون تصريح حول التزام المقترح واصحاب السلطة فيه بحماية حقوق
الموظفين ،بحسب قوانين العمل المنطبقة ،أوامر التوسيع واالتفاقيات الكيبوتسية المنطبقة على المقترح
لكونه صاحب عمل وذلك من اجل تزويد العمل أو الخدمات [الملحق ب].
المقترح سيقدم تراخيص من إدارة التسوية والتنفيذ في وزارة االقتصاد حول أي إدانة وعقوبات مالية
فُرضت على المقترح في السنوات الـ 3األخيرة التي تسبق موعد تقديم االقتراح ،وحول أي غرامات
فُرضت على المقترح في السنة التي تسبق الموعد األخير لتقديم االقتراح ،إذا وجدت.
الشروط العامة المهنية:
على المقترح أن يكون صاحب رخصة سارية المفعول للعمل كمقاول خدمة كما يعني هذا في قانون تشغيل
موظفين من قبل مقاول موارد بشرية 1996 -من أجل استيفاء هذا الشرط ،س ُيرفق اقتراحه بنسخة عن
الترخيص االصلي.
على المقترح أن يملك تصريح قانوني ساري المفعول من لجنة ترخيص المحققين الفرديين وخدمات
الحراسة –  1972من أجل استيفاء هذا الشرط ،س ُيرفق اقتراحه بنسخة عن الترخيص االصلي.
يجب أن تكون كل تراخيص المقترح سارية المفعول كما هو مطلوب بحسب قانون حمل السالح ،بما في
ذلك البند  10من قانون أسلحة إطالق النار  1949 -من أجل استيفاء هذا الشرط ،س ُيرفق اقتراحه
بنسخة عن الترخيص االصلي.
يملك المقترح خبرة في تقديم خدمات الحماية الى  3زبائن على األقل ،بما مجموعه  30000ساعة على
األقل في السنة لكل زبون منهم ،في كل من السنوات  2013 ،2012و.2014
للمقترح حجم دورة مالية ال يقل عن  15,000,000شاقل خالل كل سنة من السنوات 2013 ،2012
و.2014
المقترح هو عضو في المنظمة الوطنية لشركات األمن والحماية في اسرائيل.
يملك المقترح فرع في أريئيل أو أنه يلتزم ببناء فرع في أريئيل خالل  90يوم من يوم إعالن فوزه ،إذا
يفوز.
مالحظة :الجامعة ستضع في خدمة المقترح موقع تصل مساحته الى حوالي  50متر مربع ،بإيجار شهري
يبلغ  1000شاقل ،ويستطيع المقترح أن يش ّغل فرعه من هذا الموقع.
توضيح :على فرع المقترح أن يستوفي كل الشروط المفصلة المرتبطة بالفرع.
يجب أن يكون للفرع الموجود في أريئيل ترخيص محتلن من "مصنع موافق عليه" من قبل وزارة األمن
الداخلي ،وإذا ال يملك المقترح فرعًا في أريئيل ،يلتزم المقترح بالحصول على ترخيص من هذا النوع قبل
إنشاء فرع في إريئيل وذلك خالل  90يوم على األكثر من يوم اإلعالن عن الفوز.
يعمل لدى المقترح ،في تاريخ تقديم االقتراح للمناقصة 500 ،حرّاس يعملون بدوام كامل.
لدى المقترح موظف واحد على األقل يملك ترخيص خاص بحسب البند  10من قانون أسلحة إطالق النار
وسيعمل في فرع أريئيل.
المقترح أرفق اقتراحه بكفالة بنكية [بالملحق المرفق على شكل االستمارة  ]5أو 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
 50000شاقل (باألحرف______ :خمسون ألف __ شاقل)؛
يوضح أن الشروط المذكورة أعاله هي متراكمة ،واالقتراح الذي ال يستوفي شرط واحد من هذه الشروط
سيتم شطبه من دون انقاص ما ذكر اعاله.

مالحظة :الجامعة ستكون مسؤولة ،لكن ليست ملزمة ،بحسب قرارها الحصري ،عن السماح للمقترح بالحصول
على كل الوثائق والتراخيص والمستندات و/أو التصاريح المطلوب تقديمها بحسب الشروط والتي لم يقدمها
المقترح ،وذلك خالل فترة زمنية تحددها الجامعة ،وشرط أن يكون المقترح قد استوفى الشرط الجوهري لذلك
المستند/الترخيص/التصريح المطلوب في الموعد األخير المحدد لتقديم االقتراحات للمناقصة.
يمكن رؤية طلب مفصّل وملزم للحصول على اقتراحات على العنوان:
.1
.n//t://eee.anat..a..a./waha.twth//ptth
يمكن تقديم الطلبات خالل ساعات العمل االعتيادية في الجامعة حتى تاريخ  10.11.15الساعة
 13:00فقط ،في مكاتب قسم المشتريات بالقرب
من المبنى ( 3قرب فرع بنك البريد) ،كمبوس ميلكو ،ألاير -في اليوم األخير لتقديم الطلبات لن يتم قبول
طلبات بعد الساعة المحددة!

هاتف لتقديم االقتراحات فقط 0543394838 -
عنوان البريد اإللكتروني ألسئلة التوضيح والتوجهات بحسب شروط المناقصة
.IIHC@RLIIRR@IIM.RH.IM
ما ذكر في اوراق المناقصة يغلب على هذا االعالن.

مع تحياتنا،
جامعة ألاير
السامرة

