مناقصة علنية رقم  – 15/16تشغيل مقاهي حليبية (حالفي) في بناية 7
يوليو 2016
عام

 .1جامعة أريئيل في السامرة ,جمعية مسجلة و /أو مركز التصميم والتكنولوجيا أريئيل في السامرة,
جمعية مسجلة يدعوكم بهذا لتقديم عروض لتلقي امتيازات لتشغيل مقهى حليبي (حالفي) وكل ذلك
بموجب ما هو مفصل في مستندات المناقصة.
فيما يلي قائمة تركيز مواعيد في المناقصة :

رقم
1
2

3

النشاطات

المواعيد
28/07/16
نشر المناقصة
 - 08/08/16نلتقي عند جولة مقاولين
مدخل الحرم الجامعي ميلكان
في اريئيل الساعة 12:00
14/08/16
موعد أخير ألسئلة االستفسار

4

18/08/16

5

حتى تقديم العرض وبشرط
أن يرفق إلى العرض وصل
الدفع

 1000شاقل جديد يشمل ضريبة القيمة
اإلضافية

6

29/08/16

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

إجابات ألسئلة االستفسار

 .2شروط أولية
يستطيع تقديم العرض مقدم عرض الذي تتوفر فيه جميع الشروط األولية التالية ,مجتمعة ,في الموعد
األخير لتقديم العروض في المناقصة:
.2.1

يستطيع المقهى الحالفي التابع لجامعة اريئيل ,موضوع هذه المناقصة ,أن يشغل مقاول اطعام الذي
يعمل بشكل جاري في خدمات تزويد وبتشغيل مطابخ للطبخ ,مطابخ للطبخ الجاهز ,غرف طعام أو
تشغيل مقاهي ومطاعم,

.2.2

مقدم العرض هو هيئة قانونية أنشئت بموجب القانون ومسجلة في سجل رسمي في إسرائيل
بموجب للقانون .يوضح بهذا ,أن مقدم العرض ال يستطيع أن ينسب لنفسه في إطار عرضه
معطيات لتنظيم آخر ,مثل :خبرة و /أو عائدات مالية و /أو أي تفاصيل أخرى,

.2.3

مقدم العرض ال يتواجد في إجراء تفكيك و /أو تم اتخاذ أمر حصر أمالك ضده و /أو يتواجد في
إجراء تسوية دائنين,

.2.4

مقدم العرض دفع رسوم االشتراك في المناقصة,

.2.5

مقدم العرض يدفع لعماله راتب أدنى بموجب القانون ,بما في ذلك اقتطاعات لصالح حقوق
اجتماعية ,بموجب القانون بما في ذلك أوامر توسيع واتفاقيات جماعية التي تطبق عليه.

.2.6

لمقدم العرض خبرة ال تقل عن سنتين خالل الثالث سنوات األخيرة التي سبقت هذه المناقصة,
بتشغيل مقهى و /أو عربة و /أو إسبرسو بار حليبي (حالفي) – أفضلية لتشغيل نظام تزويد
طعام في مؤسسة للتعليم العالي.

.2.7

لمقدم العرض عائدات مالية ال تقل عن  1,000,000شاقل جديد ال يشمل قيمة الضريبة اإلضافية في
كل واحدة من بين السنوات .2015 -2014

.2.8

يستطيع االشتراك في المناقصة وتقديم ضمانة مصرفية فقط مقدمي عروض الذين تتوفر في الموعد
األخير لتقديم العروض جميع الشروط اآلتية مجتمعة:

.2.9

على مقدم العرض أن يوقع على كل صفحة من مستندات المناقصة ,وفي حال تواجدت ,أيضا على
كل صفحة من مستندات االستفسار ,بتوقيع وختم وفي األماكن التي يطلب توقيع المحامي أو
المحاسب عليها.

يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان:
http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه  29.08.2016حتى الساعة  13:00فقط ,في مكاتب قسم شراء في
بناية  3أ غرفة 3.0.13أ ,الحرم الجامعي ميلكان ,أريئيل – لن تقبل عروض التي قدمت بعد الساعة المحددة في
اليوم األخير لتقديم العروض!
هاتف لموضوع مكان تقديم المغلفات فقط .0543394838
عنوان البريد االلكتروني ألسئلة استفسار وتوجهات وفقا لشروط المناقصة .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
يتغلب المحدد في مستندات المناقصة على هذا اإلعالن.

مع التحيات,
جامعة أريئيل
في السامرة

