
 
 

 
 

  إضافيتنافسي  إجراءمع  19/1مناقصة علنية رقم 

 في جامعة أريئيل في السامرة  مخليات الدخانلتزويد وتركيب 

 عام  .1

تقديم عروض لصالح مناقصة علنية لتزويد وتركيب  إلىجامعة أريئيل في السامرة, جمعية مسجلة, تدعو المتنافسين  1.1

, كتعريفهم في المعيار الفني, بما في ذلك ربطها بالبنى التحتية وكل ذلك بموجب ما هو مفصل في مخليات الدخان

 مستندات المناقصة على جميع ملحقاتها. 

 . إضافيتنافسي  بإجراءللقيام  إمكانيةالمناقصة هي مناقصة علنية, التي توفر  1.2

 خمس سنوات(.  5)ما مجموعه  إضافيتين( 2لتمديد لفترتين ) إمكانية)ثالث( سنوات مع  3التعاقد لمدة  1.3

 قائمة المواعيد  .2

 النشاطات  المواعيد  رقم

 نشر المناقصة  28/02/2019 1

2 
10:00 الساعة 06/03/2019  

ي جامعة نلتقي على الباب الرئيسي لحرم ميلكان ف -جولة مقدمي العروض

 أريئيل في السامرة 

3 

13/03/2019 
 موعد أخير ألسئلة االستفسار 

 

4 

18/03/2019 
 إجابات ألسئلة االستفسار 

 

5 

27/03/2019 
! فقط(13:00موعد تقديم العروض )حتى الساعة   

 

 

 لالشتراك في المناقصة.  األوليةالشروط  .3

يستوفي جميع  أنالضرورية لالشتراك في المناقصة. يتوجب على مقدم العرض  األوليةفيما يلي تفاصيل الشروط 

آخر ينوب عنه. مقدم عرض الذي ال يستوفي احد الشروط  أوالشروط مجتمعة, وليس بواسطة مقدم عرض ثانوي و/ 

 . إطالقاعرضه ولن يتم البت فيه  إلغاء, سيتم األولية

 عامة:  أوليةشروط . 3.1

 



 
 

 
 

أنشئ بموجب القانون ومسجل في سجل  أو مصلحة تجارية. مقدم العرضمقدم العرض هو هيئة   3.1.1

  .بموجب القانون لهيئات من نوعه رسمي في إسرائيل

 .1976 -العمومية, لسنةمقدم العرض يمتلك جميع التأشيرات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات  3.1.2

 أن أو إعاقةذوي  شخا لقانون المساواة في الحقوق أل 9يطبق تعليمات مادة  أنعلى مقدم العرض  3.1.3

 يكون معفى منها. 

يتواجد في إجراء  أوتم اتخاذ أمر حصر أمالك ضده و/  أومقدم العرض ال يتواجد في إجراء تفكيك و/  3.1.4

مشابهه  أخرىمالحظة  أي أو"مالحظة مصلحة نشطة"  تسوية دائنين وكذلك, لم تسجل لمقدم العرض

 "مصلحة نشطة". -تثير الشك بالنسبة لقدرة مقدم العرض في االستمرار والعمل كالتي 

 البند يتوجب على مقدم العرض أن يرفق مصادقة محاسب صيغة ملحق د. من اجل إثبات هذا 

 

 :مهنية أوليةشروط  3.2

يستطيع المشاركة في  أدناه المفصلة الخاصة األوليةالشروط  العرض تقديمموعد  في فسهمقدم عرض الذي يستوفي بن فقط

 لعملية نتيجة اهئإنشا تمهيئة التي   ذلك في بما أخرى، قانونية هيئة على االعتماد يمكن ال أنه يوضح بهذا,. المناقصة

 ،. يوضح بهذاجزئيا   أوبشكل كامل  ،األولية شروطالعلى  اإلجابة أجل من ،كان نوع أي من صلة ذات شركة أو اندماج،

طوال المدة الزمنية المحددة لصالحية عرض مقدم  األوليةيستوفي جميع الشروط  أنانه يتوجب على مقدم العرض 

 .العقد مدةطوال  كالعرض وكذل

 تصنيع في سنوات 5 عن تقل ال خبرة ولديه إسرائيل، فيالدخان  اتمخليل ذاتية إنتاج قدرةذا  العرض مقدم 3.2.1

 :ذلك في بما ،مخليات الدخان لتصنيع ورشة ويستخدم يمتلك أنه كما ،مخلياتال

 .التصنيع في الجودة مراقبة قسم •

 ؛ الجودة معاييرب لالمتثال الهواء لحبس -مخلية في التحكم على القدرة •

مخلية للدخان خالل  30 عن يقل ال مازود  العرض قدمم: دخانلمخليات ا توريد في خبرةرض الع مقدم لدى 3.2.2

 .2016-2018 السنوات

: اآلتي من 2 إلى 2016-2018 السنوات خالل مخليات دخان 10 مجموعه ما عن يقل مقدم العطاء زود ما ال 3.2.3

 الكليات ، الجامعات: / بحثأكاديمية تعريف يتضمن .مستشفيات كيميائية، صناعة بحثية،/  أكاديمية مؤسسات

 .األبحاث ومعامل البحوث معاهد ، األكاديمية

 .المناقصة هذه فيمقترحة ال للمعدات وصيانة دعم خدمات تقدم البالد التي في مةخدرض الع مقدم لدى 3.2.4

 ش.ج. 50,000 بمبلغ( هكملحق  المرفقة الصيغة في) مستقال   مصرفيا   ضمانا  عرضه  إلى أرفق العرض مقدم 3.2.5

 .العرض إطارفي  تقديمه يتم الذي المستقل المصرفي الضمان ثقب عدم على الحرص يجب]



 
 

 
 

 يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض املفصلة وامللزمة على عنوان:

http://www.ariel.ac.il/management/open 

أ, 3.0.13أ غرفة  3فقط, في مكاتب قسم شراء في بناية  13:00حتى الساعة  27.03.2019يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه 

 لن تقبل عروض التي قدمت بعد الساعة املحددة في اليوم األخير لتقديم العروض! –الحرم الجامعي ميلكان, أريئيل 

 .9079499-054هاتف ملوضوع مكان تقديم املغلفات فقط  

  .MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILفسار وتوجهات وفقا لشروط املناقصة عنوان البريد االلكتروني ألسئلة است

 املحدد في مستندات املناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.

 

 مع االحترام,            

 جامعة أريئيل    

 في السامرة    
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