مناقصة عامة رقم  61/61ألعمال حفر ووضع أساسات
جامعة أريال في شومرون ومركز التصميم والتكنولوجيا (في ما يلي " -الجامعة") ،يدعوان بهذا
.1
المعنيين بتقديم اقتراحات لمشروعين ألعمال حفر ووضع أساسات ،كما هو مفصّل في الالئحة
المرفقة بالوثيقة أ  1-من وثائق المناقصة (في ما يلي " -األعمال" أو "الخدمات") وذلك في المواقع
التالية:
المشروع  - 1مبنى هايتك 2
مشروع  - 2مبنى سكن الطلبة  111ومبنى سكن الطلبة ( 112المباني  4و)5
يحق للمقترح تقديم اقتراح لتنفيذ االعمال في المشروعين أو تنفيذ األعمال في مشروع واحد فقط.
ستبدأ األعمال خالل  03يوم من يوم إعالن الجامعة عن بدء العمل ،وتستمر األعمال لمدة  0اشهر.
.2
الجامعة تحتفظ لنفسها بحق زيادة و/أو إنقاص و/أو تغيير كمية وحجم االعمال/المشاريع.
.0
 .4في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
النشاط
التواريخ
رقم
3/62/61
1
اعالن المناقصة
----2
جولة المقترحين
61/62/61
0
التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
21/62/61
4
اإلجابة عن األسئلة التوضيحية
5
يمكن الدفع حتى الموعد
دفع كلفة االشتراك وتبلغ  533شيكل
األخير لتقديم االقتراحات،
شرط أن يشمل اقتراح
المقترح وثيقة تشير الى دفع
رسم االشتراك
2/6/61
6
موعد تقديم االقتراحات (حتى الساعة
 !12:33:33فقط)
 .5الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم
االقتراحات للمناقصة .استيفاء الشروط هي شرط مسبق للمشاركة في المناقصة .المقترح الذي ال يستوفي كل
الشروط ،لن يستطيع المشاركة في المناقصة ويتم الغاء اقتراحه.
المقترح هو جهة قانونية يخضع للقانون ومسجّل في السجالت االسرائيلية بحسب ما
أ.
ينطبق .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 ربح مالي و/أو كل
تفصيل آخر؛
المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواجدًا
ب.
في مرحلة تسديد ديون؛
يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1796 ،؛
ت.
دفع المقترح رسوم المشاركة في المناقصة؛
ث.
يدفع المقترح لموظّفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيه الفروقات في الحقوق
ج.
االجتماعية؛
ال يقوم المقترح بأعمال فيها تضارب مصالح مع أعمال الجامعة ،ويحق للجامعة ،بحسب
ح.
قرارها الحصري ،اقرار عدم امكانية المقترح بفوز هذه المناقصة؛

خ.

د.
ذ.

المقترح قام بأعمال حفر ووضع أساسات الى ثالث جهات مختلفة بما يساوي
 203330333شيكل لكل منها ،في الثالث ( )0سنوات التي سبقت الموعد األخير لتقديم
االقتراحات في المناقصة؛
للمقترح حجم دورة مالية ال تقل عن  403330333شيكل خالل كل سنة من السنوات
2313-2312؛
المقترح يملك رخصة للعمل كمقاول اعمال هندسة بناء من قبل وزارة البناء واإلسكان،
ومسجّل في سجالت المقاولين بحسب األعمال المطلوبة ضمن إطار هذه المناقصة،
ولديه تصنيف ب 1على األقل؛

 .6يوضح أن الشروط المذكورة أعاله هي متراكمة ،االقتراح الذي ال يستوفي شرط واحد من هذه
الشروط سيتم شطبه من دون انقاص ما ذكر اعاله.
 .9يمكن رؤية طلب مفصّل وملزم للحصول على اقتراحات على العنوان:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
 .8يمكن تقديم االقتراحات حتى يوم  2.31.14.فقط حتى الساعة  62:11فقط ،الى المكتب المركزي،
قرب المبنى ( 0قرب فرع بنك البريد) ،كمبوس ميلكو ،أريال – في اليوم االخير لالقتراح ،لن نقبل
الطلبات بعد هذه الساعة!
 .7عنوان البريد االلكتروني لألسئلة اإلستفسارية والتوجّهات بحسب شروط المناقصة
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
ما ذكر في اوراق المناقصة يغلب على هذا االعالن.
مع تحياتنا،
جامعة أريال
السامرة

