مناقصة علنية رقم -13/16
لتركيب وصيانة أنظمة تلقائية إلخماد حرائق بواسطة المياه في جامعة اريئيل في
السامرة
عام

 .1جامعة أريئيل في السامرة ,جمعية مسجلة والمركز للتصميم والتكنولوجيا ,جمعية مسجلة يدعوون بهذا
متنافسين لتقديم عروض لخدمة تركيب وصيانة تلقائية إلخماد حرائق بواسطة المياه رشاشات) – في
منطقة الجامعة ,في المباني التي ال يوجد بها حاليا نظام من هذا النوع ,وذلك بموجب ما هو مفصل في
مستندات المناقصة على ملحقاتها.
 .2التعاقد لمدة ثالث ( )3سنوات مع إمكانية تمديد من جهة الجامعة ,ولها فقط ,حتى فترتين إضافيتين
بطول  12شهرا لكل فترة.
 .1فيما يلي قائمة مركزة للمواعيد في المناقصة:
رقم
متسلسل
.1

.2

.3
.4

المواعيد

النشاطات

11.07.16

نشر المناقصة

18.07.16

جولة مقاولين الساعة ( 10:00نلتقي عند مدخل الحرم الجامعي ميلكو,
أريئيل)

25.07.16

موعد أخير لتوجيه أسئلة استفسار

01.08.16

إجابات ألسئلة االستفسار

حتى تقديم العرض وبشرط أن يرفق
إلى عرضه وصل دفع

دفع رسوم اشتراك بمبلغ  500شاقل جديد

08.08.16

الموعد األخير لتقديم العروض (حتى الساعة  13:00فقط!)

.5

.6

 .2شروط أولية
يستطيع تقديم العرض مقدم عرض الذي تتوفر فيه جميع الشروط األولية التالية ,مجتمعة ,في الموعد
األخير لتقديم العروض في المناقصة:
 .1مقدم 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 تفصيل آخر,
 .2مقدم العرض ال يتواجد في إجراء تفكيك و /أو تم اتخاذ أمر حصر أمالك ضده و /أو يتواجد في
إجراء تسوية دائنين,
 .3مقدم العرض جميع التأشيرات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ,لسنة,1976 -
 .4مقدم العرض يجيب على متطلبات كل معيار إسرائيلي رسمي ذا صلة ,كتعريفه في قانون المعايير,
لسنة,1953 -
 .5مقدم العرض هو مقاول مسجل بتصنيف ال يقل عن أ ,1فرع  190لمرافق صرف صحي .
 .6مقدم العرض يحمل ترخيص ساري المفعول /مؤهل بموجب معيار إسرائيلي  1596أنظمة مرشات-
تركيب,
 .7مقدم العرض يحمل ترخيص ساري المفعول /يحمل تأهيل بموجب معيار إسرائيلي  1928لصيانة
وعالج جاري ألنظمة رشاشات ,مضخات ,خزانات مياه,
 .8مقدم العرض دفع رسوم اشتراك في المناقصة,
 .9مقدم العرض ذا عائدات مالية سنوية ال تقل عن  2,000,000شاقل جديد (مليونين شاقل جديد) يشمل
ضريبة القيمة اإلضافية ,في كل واحدة من بين السنوات  2014 ,2013و,2015 -
 .10لمقدم العرض خبرة مثبتة في كل واحدة من بين السنوات  2014و 2015 -بتقديم خدمات تزويد,
صيانة ,تركيب ومسؤولية على أنظمة مرشات وإخماد حرائق تلقائي لدى ( )3زبائن ,بحيث قام كل
واحد من بين الزبائن بتوزيع أنظمة مرشات بقيمة ال تقل عن  1,000,000شاقل جديد.
 .11مقدم العرض أرفق إلى عرضه ضمانة مصرفية بالصيغة المحددة في ملحق أ .ملحق ه" -ضمانة
مناقصة أو حوالة مصرفية بقيمة  10,000شاقل (عشر آالف شواقل جديدة),
في حال وأرفقت حوالة ,على الحوالة أن تكون للتسديد مقابل بنك تجاري إسرائيلي ,لصالح "جامعة
أريئيل في السامرة" ,دون أي قيود مثل" :للضمان فقط" .يمكن أن يوضع على الحوالة خطين و /أو أن
يكون قيّد التعامل بالحوالة ("للمستفيد فقط").
 .12يوضح ,أن الشروط األولية المفصلة أعاله هي مجتمعة ,عرض لمقدم عرض الذي لم تتوفر به احد
تلك الشروط ,سيلغى دون البت فيه وذلك دون اإلضرار بما ذكر أعاله.

يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان:
http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه  08.08.2016حتى الساعة  13:00فقط ,في مكاتب قسم شراء في
بناية  3أ غرفة 3.0.13أ ,الحرم الجامعي ميلكو ,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

