مناقصة عامة
رقم 6/15
تزويد خدمات ليسينج إداري لجامعة ألاير في السامرة
عام
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جامعة ألاير في السامرة (في ما يلي – "الجامعة") ،تدعو بهذا المقترحين الذين يستوفون الشروط
المفصلة أدناه الى تقديم اقتراحاتهم حول تزويد خدمات ليسينج إداري ،وكل هذا بحسب وثائق المناقصة
(في ما يلي – "الخدمات").
ضمن إطار هذه المناقصة ،سيتم اختيار  2مقاولين كما يلي"مقاول" أو "مُزوّ د" ("سيزودون الخدمات المشمولة في
المناقصة بحسب تعليمات المناقصة واالتفاق المرفق بها .ستتعاقد الجامعة بالمقاولين المتفق معهما ،وستطلب
الخدمات من وقت الى آخر بحسب احتياجاتها من خدمات الليسينج اإلداري خالل فترة العقد.
تقسيم توزيع الخدمات بين المزوّ دين الذين سيفوزون بالمناقصة سيكون بحسب الشروط الظاهرة في المناقصة
وبحسب االتفاق.
العقد سيكون لفترة  36شهر مع إمكانية تمديده لفترتين إضافيتين من  12شهر كل منها (ما مجموعه حتى 5
سنوات).

 .5في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
رقم
1
2
3
4
5

التواريخ
12.05.2015
27.5.2015
3.6.2015
حتى موعد تقديم الطلبات وشرط
ارفاق الطلب بسند دفع رسوم
االشتراك
14.6.2015

النشاط
اعالن المناقصة
التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
اإلجابة عن األسئلة التوضيحية
دفع كلفة المشاركة بقيمة  500شاقل
موعد تقديم االقتراحات (حتى الساعة !13:00
فقط)

الشروط
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.8

على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير
لتقديم االقتراحات للمناقصة:
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 معطيات شركة
أخرى ،مثالا :خبرة و/أو ربح مالي و/أو كل تفصيل آخر؛
المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواجداا في مرحلة تسديد
ديون؛
يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة 1976؛
دفع المقترح رسوم المشاركة في المناقصة؛
أن يدفع المقترح لموظّفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيها الفروقات في الحقوق االجتماعية؛
المقترح يقدّم خدمات ليسينج إداري بطريقة مباشرة ومتواصلة خالل السنوات 2014-2012؛
في الموعد األخير لتقديم االقتراحات للمناقصة ،يملك المقترح بطريقة مباشرة مجموعة من  500سيارة على األقل؛

.9
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يملك المقترح التراخيص والمستندات المطلوبة بحسب القانون و/أو المعايير المنطبقة من أجل تزويد خدمات ليسينج
إداري؛
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)؛

 .11يمكن للجامعة ،ولكن ليس الزامياا ،ان يطلب 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.
 .12يوضح أن الشروط المذكورة أعاله هي متراكمة ،االقتراح الذي ال يستوفي شرط واحد من هذه الشروط سيتم
شطبه من دون انقاص ما ذكر اعاله
 .13يمكن رؤية طلب مف ّ
صل وملزم للحصول على اقتراحات على العنوان:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم االقتراحات حتى تاريخ  14.3.2015حتى الساعة  13:00فقط ،الى المبنى المركزي بالقرب من
المبنى ( 3قرب فرع بنك البريد) ،كمبوس ميلكو ،ألاير – في اليوم األخير لتقديم االقتراحات لن يتم قبول
االقتراحات بعد هذه الساعة!
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

