مناقصة عامة رقم 15/14
تزويد ووضع مقطورات سكنية
عام
 .1جامعة أريئيل في السامرة ،مؤسسة مسجلة ،ومركز التصميم والتكنولوجيا ،مؤسسة مسجلة (في ما يلي-
"الجامعة") ،تدعو بهذا كل الرغبين بتقديم اقتراحات لتقديم الخدمات التالية :تزويد ووضع ( 50خمسون)
مقطورة سكنية في كمبوس أريئيل في السامرة ،كما هو مفصّل في هذه المناقصة (في ما يلي –
"المعدات").
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بسبب وجود نقص في مساكن النوم للطلبة في الجامعة جرّاء استخدام اإلمكانية من قبل جهة مؤسساتية طلبت
افتتاح صف تعليمي إضافي لمواده التعليمية ،هناك حاجة طارئة الى أمكنة نوم إضافية ،ويجري الحديث هنا
عن طلبة من المفترض أن يلتحقوا قريبًا بالتعليم في المؤسسة ،ولذلك يجري إعالن هذه المناقصة بجدول زمني
قصير.
نشدد على أن تزويد الخدمات يشمل :نقل المقطورات ،تثبيتها ووضعها في المكان المخصص والقيام
بالمالءمات المنطبقة ،باإلضافة الى كفالة لمدة سنة ،وكل هذا مفصّل في وثائق المناقصة .نذكر بأن إيصال
المقطورات بالشبكات التحتية سيتم من خالل الجامعة.
سيُطلب من المقترح التوقيع على التزام بأنه زار مكان الموقع المخصص لوضع المقطورات والمناطق
المجاورة له ووجده مالئمًا لحسب االستمارة رقم  ،4وعليه زيارة الموقع في كل مرة يتواجد فيها في جولة
المقاولين.
يجب أن تزوّ د المقطورات حتى يوم  15.2.16كحد أقصى ،أو قبل ذلك بحسب اقتراح المقترح في المستند ب.
 .1في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
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التواريخ
1.12.15
حتى يوم 7.12.15
 08.12الساعة 11:30
9.12.15
يمكن الدفع حتى الموعد األخير
لتقديم االقتراحات ،شرط أن
يشمل اقتراح المقترح وثيقة
تشير الى دفع رسم االشتراك
حتى يوم 13.12.15

النشاط
إعالن المناقصة
التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
جولة نقطة اللقاء في بوابة ميلكن
اإلجابات عن االسئلة التوضيحية
دفع كلفة االشتراك وتبلغ  500شاقل

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

 .2الشروط:
 2.1المشاركة في المناقصة مفتوحة فقط للمقترحين الذين يستوفون كل الشروط المفصلة في القسم أعاله
حتى التاريخ األخير المقترح .المقترح أو االقتراح الذي ال يستوفي هذه الشروط  -سيُرفض.
 2.2الشروط يجب أن تنطبق في المقترح نفسه .ال يمكن للمقترح أن يقترح شروط تنطبق على شركة
مرتبطة به أو أصحاب أسهم أو أي جهة أخرى إذ لن يعتبر أنه يستوفي الشروط.
شروط المشاركة في المناقصة هي متراكمة:

2.2.2
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ّ
مرخص بحسب
المقترح هو شركة مسجلة في اسرائيل بحسب القانون أو صاحب عمل
القانون ليس مؤسسة مسجلة؛
يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو اإلفالس أو أي إجراء آخر قد يضر بتنفيذه لمسؤولياته التي يتحملها؛
المقترح زوّ د ووضع  15مقطورة في السنوات الثالث األخيرة التي سبقت موعد تقديم االقتراحات
للمناقصة ()2015/12/13 -2012/12/13؛
كشرط مسبق للمشاركة في المناقصة ،على المقترح أن يكون صاحب دورة مالية من  12مليون شاقل على
األقل ( )12,000,000في كل من السنوات 2013, 2012 :و ،2014جرّاء عمله في مجال تزويد ووضع
مقطورات؛
دفع المقترح رسوم المشاركة في المناقصة؛
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 قبل تاريخ  13.12.15حتى الساعة 13:00
فقط ،في مكاتب قسم المشتريات بالقرب من المبنى ( 3تحت فرع بنك البريد) ،كمبوس ميلكن ،أريئيل  -في اليوم
األخير من تقديم الطلبات لن تُقبل االقتراحات 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

