مناقصة عامة مع إمكانية إجراء تنافسي إضافي رقم -16/3
منشأة توتر عالي في كمبوس ميلكو

 .1عام
 1.1جامعة أريئيل في السامرة( ،في ما يلي " -الجامعة") تدعو بهذا كل المعنيين بتقديم اقتراحاتهم لتنفيذ العمل
التالي :تزويد وتركيب منشأة توتر عالي في مبنى غرفة التوتر العالي في كمبوس ميلكو في جامعة أريئيل في
السامرة (في ما يلي "األعمال").
 1.1نشدد على أن المنشأة المخصصة للمعدات هي قيد البناء.
 3.1يجب على المقترح إنهاء عمله خالل  90يوم عمل من يوم اإلعالن عن بدء األعمال.
 .1جدول المواعيد  -في ما يلي جدول تركيز مواعيد المناقصة (بحسب تعليمات المناقصة)؛
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النشاط

التواريخ
إعالن المناقصة
36.02.36
حتى موعد تقديم الطلبات  500شاقل يشمل الضريبة
وشرط ارفاق الطلب بسند دفع
رسوم االشتراك
في  21.02.36سنلتقي في جولة للمقاولين
بوابة الدخول الى كمبوس ميلكو
ألاير.
في الساعة 31:00
التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
03.01.36
اإلجابات عن االسئلة التوضيحية
08.01.36
موعد تقديم االقتراحات (حتى الساعة !31:00
35.01.36
فقط)

 .3في حالة التضارب بين المواعيد المذكورة في الجدول أعاله والمواعيد المذكورة في وثائق المناقصة،
المواعيد المذكورة في الجدول تكون هي النهائية.
 .2المواعيد الظاهرة أعاله هي نهائية .يتحمل المقترح مسؤولية استيفاء كل المواعيد أعاله بحسب مراحل
المناقصة.
 .1يحق للجامعة تغيير أي موعد يظهر أعاله ،أو تأجيل الموعد األخير لتقديم الطلبات للمناقصة .سيتم نشر
الجامعة.
موقع
في
الموعد
تغيير
إعالن
 .3الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم االقتراحات
للمناقصة:
 .3الشروط:
أ .المقترح هو جهة قانونية يخضع للقانون ومسجّل 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 ،مثالً :خبرة و/أو دورة مالية و/أو كل تفصيل آخر؛
ب .المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواج ًدا في مرحلة
تسديد ديون؛
ت .يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة3976 ،؛

ث.

ج.
ح.
خ.

د.
ذ.
ر.
ز.
س.
.2

.1

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
"לביטחון בלבד" .يمكن ان يكون شيك مخطط ("קרוס") و/أو شيك محدد الصرف
("למוטב בלבד") بقيمة  30,000شاقل:
تعليمات إرسال االقتراح :تأكدوا من عدم ثقب العربون أو الشيك البنكي عند تقديم االقتراح
دفع المقترح رسوم المشاركة في المناقصة؛
ّ
لموظفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيه الفروقات في الحقوق االجتماعية؛
يدفع المقترح
يملك المقترح تصريح قانوني حول تسجيله كمقاول ألعمال هندسة بناء بحسب قانون تسجيل المقاولين
ألعمال الهندسة البنائية ،3969 ،ونسخة عن التسجيل المحتلن للوثائق المهنية والمالية المالئمة
لهذا العقد ،على االقل في المجموعات التالية :في القسم  160مجموعة أ 3-والقسم 150
المجموعة أ1-؛
يملك المقترح خبرة مثبتة كمقاول رئيسي لتنفيذ ثالثة ( )1منشآت كهربائية للتوتر العالي في السنوات
الخمس األخيرة ،أي من العام  2030وحتى موعد تقديم االقتراحات للمناقصة؛
يعمل لدى المقترح أخصائي كهرباء واحد على األقل مؤهل للقيام بأعمال تزويد وتركيب منشأة توتر
عالي ،يشمل ترخيص من وزارة االقتصاد والصناعة ألعمال التوتر العالي؛
المقترح يملك دورة سنوية من على األقل من أربعة ( )4مليون شاقل في كل من السنوات:
2034-2032؛
ّ
يش ّغل المقترح أو سيش ّغل مدير عمل مرخص بحسب القانون يتمتع بخبرة  5سنوات على األقل،
تراكمت خالل السبع سنوات األخيرة؛
ال يقوم المقترح بأعمال فيها تضارب مصالح مع أعمال الجامعة ،ويحق للجامعة ،بحسب قرارها
الحصري ،اقرار عدم امكانية المقترح بفوز هذه المناقصة؛
يمكن للجامعة ،ولكن ليس الزاميًا ،ان يطلب مستندات و/أو أوراق و/أو تفاصيل اضافية من المقترح
باالضافة الى استيضاح معلومات حول أعماله والمشاريع التي قام بها لدى جهات ثالثة .المقترح
الذي يختار تقديم اقتراح ،عليه الموافقة على هذا البند ولن يقوم بالتذمر لدى الجامعة حول هذا
األمر.
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 الطلبات خالل ساعات العمل االعتيادية في الجامعة قبل تاريخ  35.01.36حتى الساعة  31:00فقط ،في
مكاتب قسم المشتريات بالقرب من المبنى  1أ الغرفة 1.0.31أ ،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 تحياتي،
جامعة ألاير

السامرة

