مناقصة عامة رقم  5/15تشغيل إسبرسو بار في مبنى المكتبة الجديد
 .1جامعة ألاير في السامرة (في ما يلي " -الجامعة") ،تدعو بهذا كل المعنيين الى تقديم اقتراحات للفوز بإمكانية إقامة
وتشغيل إسبرسو بار في مبنى المكتبة الجديد وكل هذا بحسب التفاصيل المرفقة بمستندات المناقصة (في ما
يلي " -الخدمات").
 .2سيُقام اإلسبرسو بار في الطابق ( 3في الخطط المرفقة الطابق  )+8.40في مبنى المكتبة الجديدن المعروف
بالمبنى  .56على المقترح اقتراح وإقامة إسبرسو بار في مبنى سهل التنقّل فيه على مساحة عامة من  20متر
مربع .كما أن الجامعة ستسمح بوضع طاوالت وكراسي بالقرب من اإلسبرسو بار .اإلسبرسو بار يخدم
القادمين الى الجامعة والقادمين الى المكتبة بشكل خاص يشمل الطالب ،الطاقم األكاديمي والمدراء وسيقدم
خدمات تضييف للجامعة بحسب الحاجة من وقت الى آخر ،كلما تطلب األمر وكما يظهر في التفاصيل.
 .3مبنى مكتبة هو حاليًا في مراحل البناء االخيرة وسيتم افتتاحه في هذه األيام الى جمهور الطالب والموظفين.
 .4الفائز بالمناقصة يلتزم ببدء بناء األسبرسو بار حتى وال يتأ ّخر عن  14يوم بعد إعالن الفائز .الفائز يلتزم بتشغيل
اإلسبرسو بار خالل  5أسابيع من يوم اإلعالن عن الفوز.
 .5فترة العقد هي  36شهر من يوم اعالن الرابح في المناقصة ،ويستطيع الداعي فقط ،الجامعة ،تجديد فترة العقد في
كل سنة لفترتين إضافيتين من سنة واحدة؛
 .6في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
رقم
1
2
3
4
5

6

التواريخ
28.4.15
 11.5.15في الساعة 12:00
17.5.15
21.5.15
حتى تاريخ تقديم االقتراح
وبشرط أن يرفق االقتراح
بوصل الدفع
27.5.15

النشاط
اعالن المناقصة
جولة المقترحين
التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
اإلجابة عن األسئلة التوضيحية
دفع كلفة االشتراك وتبلغ  500شيكل
الموعد األخير لتقديم االقتراحات (حتى الساعة
 13:00فقط!)

 .7الشروط:
الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم االقتراحات
للمناقصة:
أ .المقترح هو جهة قانونية يخضع للقانون ومسجّل في السجالت االسرائيلية بحسب ما ينطبق .يوضح بهذا
انه ال يمكن تقديم اقتراح مشترك لعدة جهات وان المقترح ال يمكنه أن يشمل ضمن اقتراحه
الً :خبرة و/أو ربح مالي و/أو كل تفصيل آخر؛
معطيات شركة أخرى ،مث ً
ب .المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواجدًا في مرحلة تسديد

ديون؛
ت .يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛

ث .دفع المقترح رسوم المشاركة في المناقصة؛


ج .يدفع المقترح لموظّفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيه الفروقات في الحقوق االجتماعية؛

ح .للمقترح خبرة سنة واحدة على األقل في الثالث سنوات التي سبقت هذه المناقصة في تشغيل ثالث ()3

عربات قهوة و/أو ( )3إسبرسو بار و/أو ثالث ( )3مقاهي؛
خ .للمقترح دورة مالية من  3000000شاقل على األقل قبل الضريبة في العام 2014؛

د .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
"للعربون فقط" .يمكن ان يكون شيك مخطط ("קרוס") و/أو شيك محدد الصرف ("למוטב
בלבד") بقيمة  10000شاقل (باألحرف :عشرة آالف شاقل )₪؛
 .8يمكن للجامعة ،ولكن ليس الزاميًا ،ان تطلب مستندات و/أو أوراق و/أو تفاصيل اضافية من المقترح
باالضافة الى استيضاح معلومات حول األعمال 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 ،االقتراح الذي ال يستوفي شرط واحد من هذه
.9
الشروط سيتم شطبه من دون انقاص ما ذكر اعاله.
يمكن رؤية طلب مف ّ
صل وملزم للحصول على اقتراحات على العنوان:
.11
.http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم االقتراحات حتى يوم  27.05.15حتى الساعة  13:00فقط ،الى المكتب المركزي بالقرب
من المبنى ( 3قرب فرع بنك البريد) ،كمبوس ميلكو ،ألاير -في اليوم األخير لتقديم الطلبات لن يتم قبول
االقتراحات بعد الساعة المحددة!
عنوان البريد االلكتروني لألسئلة اإلستفسارية والتوجّهات بحسب شروط المناقصة
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
ما ذكر في اوراق المناقصة يغلب على هذا االعالن.



مع تحياتنا،
جامعة ألاير
السامرة

