مناقصة رقم  - 9/16لتزويد نظام كاميرات بدائرة مغلقة
في جامعة أريئيل في السامرة
 .1عام
 .1جامعة ألاير في السامرة ،مؤسسة مسجلة ،ومركز التصميم والتكنولوجيا ،مؤسسة مسجلة ،يدعوان بهذا
كل المقترحين الى تقديم اقتراحاتهم لتزويد كاميرات بدائرة مغلقة ،وكل هذا بحسب ما هو مفصّ ل في
وثائق المناقصة وملحقاتها.
.2

العقد هو لفترة  36شهر مع احتمال تمديده الى فترتين إضافيتين من  12شهر كل منها (ما مجموعه 5

سنوات).
 .1في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
الرقم

التواريخ

النشاط

.1

2016/04/21

إعالن المناقصة

.2

2016/05/04

جولة للمقاولين (إذن)  -نلتقي في كمبوس ميلكو في الساعة 11:00

.3

2016/05/09

التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية

.4

2016/05/19

اإلجابات عن االسئلة التوضيحية

حتى تاريخ تقديم االقتراح

شراء وثائق المناقصة بقيمة  500شاقل؛

وبشرط أن يرفق االقتراح

توقيع التصريح في الملحق :11

بوصل الدفع

الحصول على التفاصيل من مكاتب مدير المشتريات.

2016/05/30

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

.5

.6

 .2الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المف ّ
صلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم
االقتراحات للمناقصة:
 .1المقترح هو جهة قانونية يخضع للقانون ومس ّجل في السجالت االسرائيلية بحسب القانون .يوضح
بهذا انه ال يمكن تقديم اقتراح مشترك لعدة جهات وان المقترح ال يمكنه أن يشمل ضمن اقتراحه
معطيات شركة أخرى ،مثالا :خبرة و/أو دورة مالية و/أو كل تفصيل آخر؛

.2

المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواجداا في مرحلة
تسديد ديون؛

 .3يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
 .4المقترح اشترى وثائق المناقصة؛
 .5للمقترح دورة أعمال سنوية من  1000000شاقل (مليون شاقل جديد) على األقل يشمل الضريبة ،من
جراء تزويد وتركيب وتقديم خدمة أنظمة توتر منخفض ،في كل من السنوات  2014 ،2013و.2015
 .6للمقترح تجربة مثبتة في كل من السنوات  2014 ،2013 ،2012 ،2011و 2015في تقديم خدمات
تزويد ،صيانة ،تركيب وكفالة أنظمة טמ"ס الى ثالث زبائن ( )3على األقل ،يكون قد تم تركيب
لدى كل من الزبائن أعاله نظام טמ"ס بقيمة  100000شاقل على األقل.
 .7أرفق المقترح اقتراحه كفالة بنكية [الملحق ج  -كفالة المناقصة] أو شيك بنكي بقيمة  10000شاقل
(بالكلمات :عشرة آالف شاقل جديد)؛
إذا ترفق شيك ،يجب أن يكون الشيك قابالا للسحب في بنك تجاري في اسرائيل لصالح "جامعة ألاير
في شومرون" ،من دون قيود مثل" :לביטחון בלבד" .يمكن ان يكون شيك مخطط ("קרוס")
و/أو شيك محدد الصرف ("למוטב בלבד").
يوضح أن الشروط المذكورة أعاله هي متراكمة ،واالقتراح 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 العنوان:
http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم االقتراحات حتى يوم  16/05/30حتى الساعة  13:00فقط ،في مكاتب قسم المشتريات المبنى  3أ الغرفة
3.0.13أ ،كمبوس ميلكو ،أريئيل  -في اليوم األخير من تقديم الطلبات لن ُتقبل االقتراحات بعد الساعة المحددة!

هاتف للسؤال حول مكان تقديم المغلفات فقط 0543394838
عنوان البريد اإللكتروني ألسئلة التوضيح والتوجهات بحسب شروط المناقصة
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
ما ذكر في اوراق المناقصة يغلب على هذا االعالن.

مع تحياتنا،
جامعة ألاير
السامرة

