
 
 

 
 

   -19/3رقم  إضافيتنافسي  إلجراء إمكانيةمع  مناقصة علنية

 في بناية الصحة والطب وهيكل  أساساتوضع لتنفيذ أعمال 
 عام  .1

وهيكرل فري  أساسرا وضر   لتنفيرذ أعمرالتقديم عررو   إلىجامعة أريئيل في السامرة, جمعية مسجلة, تدعوكم بهذا  1.1
 على ملحقاتها. ستندا  المرفقة للمناقصة , خضوعا لجمي  المالصحة والطب في بنايةمرحلة ب 

 . إضافيتنافسي  إجراء إقامة إمكانيةالمناقصة هي مناقصة علنية, تشمل  1.2
 شهًرا  من أمر بدء العمل على أقصى حد. 28المشمولة في المناقصة خالل  األعمالجمي   إنهاءعلى مقدم العر   1.3

 
 قائمة مواعيد  .2

 النشاطات  المواعيد  رقم 

1 19/20/0621  نشر المناقصة  

11:00 الساعة 18/06/2019 2 ع عند باب مدخل المشاة في الحرم الجامعي الغربي )شار -جولة مقاولين 
 رما  هجوالن( في جامعة أريئيل في السامرة 

 
 موعد أخير ألسئلة االستفسار  25/06/2019 3
 إجابا  ألسئلة االستفسار  02/07/2019 4
 عالم مقدمي العرو  عن نيتهم تقديم عر  في المناقصة .موعد أخير إل 09/07/2019 5
! فقط(13:00موعد تقديم العرو  )حتى الساعة  18/07/2019 6  

 
 

  أوليةشروط  .3
 , في الموعد األخير لتقديم العرو  للمناقصة:مجتمعة يتوجب على مقدم العر  استيفاء جمي  الشروط األولية اآلتية, 
 

 
 : عامة أوليةشروط  3.1

 

  العر  هو هيئة قانونية أنشئ  بموجب القانون ومسجلة في سجل رسمي في إسرائيل بموجب القانون.مقدم  3.1.1
ينسب لنفسه في  أنه ال يمكن تقديم عر  مشترك لعدة تنظيما  وأن مقدم العر  ال يستطي  أنيوضح بهذا, 

 أخرى,تفاصيل  أي أوعائدا  مالية و/  أوإطار عرضه معطيا  لتنظيم آخر, مثل: خبرة و/ 
يتواجد في إجراء تسوية  أوتم اتخاذ أمر حصر أمالك ضده و/  أومقدم العر  ال يتواجد في إجراء تفكيك و/  3.1.2

 دائنين, 
 .1976 -مقدم العر  يمتلك جمي  التأشيرا  المطلوبة بموجب قانون صفقا  الهيئا  العمومية, لسنة 3.1.3
 لك فوارق مقابل حقوق اجتماعية, بموجب القانون, بما في ذ أدنىمقدم العر  يدف  لعماله اجر  3.1.4
منهم.  اإلعفاء أو إعاقةذوي  شخا لقانون المساواة في الحقوق أل 9يطبق تعليما  مادة  أنعلى مقدم العر   3.1.5

 .1من اجل إثبا  هذا الشرط األولي سيوق  مقدم العر  تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب
 , دون الب  فيه سيتم إلغاء عرضه شكلياً  -تفاقية معهامقدم عر  الذي عمل في الماضي م  الجامعة وخالف اال 3.1.6
مقدم العر  لن يقوم بأي عمل الذي قد يخلق تضارب مصالح بينه وبين عمل الجامعة, والجامعة تستطي   3.1.7

 بموجب قرارها المطلق أن تحدد أن مقدم العر  ال يستطي  الفوز في هذه المناقصة,
مقدم العر  يحمل تأشيرة قانونية بتسجيله كمقاول أعمال هندسية بنائية بموجب قانون تسجيل مقاولين لألعمال  3.1.8

 ونسخة عن تسجيل محدث للتصنيفا  المهنية والمالية المالئمة لهذه األعمال 1969 -الهندسية البنائية, لسنة

 (,100فرع ) 4 -ما ال يقل عن مجموعة ج, موضوع المناقصة



 
 

 
 

 000800,( بمبلغ 5)بالصيغة المرفقة كاستمارة  ضمانة مصرفية مستقلةعرضه  إلىالعر  أرفق مقدم  3.1.9

  الضمانة  المستقلة المقدمة في اطار العر . يجب الحرص على عدم ثقب تقديم:الش.ج., تعليما  
 

 أساسا  ض و أعمالما ال يقل عن مشروعين في تنفيذ مقدم العر  يمتلك خبرة مثبتة كمقاول رئيسي لتنفيذ  3.1.10
 خمس, والتي اكتسبها خالل اللكل مشروع مليون ش.ج. يشمل  .ق.م. 10حجم مالي ال يقل عن ب, وهيكل

 سنوا  األخيرة, 
 ;2018-2016مليون ش.ج. في كل واحدة من بين السنوا :  30لمقدم العر  عائدا  سنوية ال تقل عن  3.1.11
التي تشمل أرقام  2018 -2016قبل محاسب لسنة مقدم العر  يمتلك تقارير مالية مصادق عليها ومراقبة من  3.1.12

, يجب تلقي 2018مقدم العر  ال يمتلك تقرير مصادق عليه لسنة  أنمقارنة م  السنة السابقة للتقرير. في حال 

 مصادقة محاسب عن العائدا  المالية.
التي تم سنوا , و 5مقدم العر  يشغل أو يستخدم مدير عمل مرخ  بشكل قانوني ذا خبرة ال تقل عن  3.1.13

 اكتسابها خالل السب  سنوا  األخيرة.
 سنوا  خبرة,  5يشغل مهندس مسؤول تنفيذ ذا  أومقدم العر  شغل  3.1.14

 

 يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العرو  المفصلة والملزمة على عنوان:
http://www.ariel.ac.il/management/open 

أ غرفة  3فقط, في مكاتب قسم شراء في بناية  13:00حتى الساعة   18.7.2019يمكن تقديم العرو  حتى موعد أقصاه 

 لن تقبل عرو  التي قدم  بعد الساعة المحددة في اليوم األخير لتقديم العرو ! –أ, الحرم الجامعي ميلكان, أريئيل 3.0.13

 .9079499-054هاتف لموضوع مكان تقديم المغلفا  فقط  

  .MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILعنوان البريد االلكتروني ألسئلة استفسار وتوجها  وفقا لشروط المناقصة 
 المحدد في مستندا  المناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.

 
 م  االحترام,            

 جامعة أريئيل    
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