
 
 

 
 

 – 5/19 مناقصة نموذجية رقم 

 يل في السامرةئصغيرة في جامعة اريللقيام بأعمال صيانة 

 عام  .1

 - 19/5رقم  مناقصة نموذجيةمقدمي العروض إلى تقديم عطاءات ل،  جمعية مسجلة، يل في السامرةئتدعو جامعة أري 

على  المناقصة وثائق، كل ذلك وفقًا للمواصفات الواردة في يل في السامرةئللقيام بأعمال صيانة صغيرة في جامعة أري

 .ملحقاتها

 

 20.000) .ج.ش 20,000هذه المناقصة هي في األساس أعمال صيانة صغيرة تقدر قيمتها بحوالي  موضوعاألعمال  

 وفًرا فوريًا للموردين.، والتي تتطلب تمستعجلةشيكل إسرائيلي( و

ما يصل إلى أربعة  -، ومجموعها منهما( لكل 12فترتين إضافيتين )ل( سنوات مع إمكانية تمديد 3لمدة ثالث ) التعاقد 

 ( سنوات(.5)إجمالي يصل إلى خمس ) اضافيًا ( شهًرا24وعشرين )

 قائمة مواعيد  .2

  النشاطات المواعيد  رقم

  نشر المناقصة 04/08/2019 1

 موعد أخير لتقديم أسئلة االستفسار 13/08/2019 2

 إجابات على أسئلة االستفسار 22/08/2019 3

(! فقط13:00موعد تقديم العروض )حتى الساعة  05/09/2019 4  

 

 شروط اولية  .3

اطار  لنفسه فيأن ينسب ال يستطيع  طاءمقدم العوأن  تنظيماتعدد من اللمشترك طاء أنه ال يجوز تقديم ع يوضح  بهذا,

 المالية و / أو أي تفاصيل أخرى. عائدات، مثل: الخبرة و / أو التخص تنظيم آخربيانات  طاءالع

يستطيع ان  في الموعد النهائي لتقديم العطاءاتو، ، بشكل تراكميالتالية الشروط االوليةجميع  نفسهبلبي ي مقدم عطاء الذي

 :هئيقدم عطا

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ؛ضريبة القيمة المضافةسلطة لدى  ةمسجل ةمرخص مصلحة تجاريةهو  مقدم العطاء 

من سلطة ضريبة  مصلحة تجارية مرخصة، يجب على مقدم الطلب تقديم شهادة االولي لغرض إثبات هذا الشرط

 القيمة المضافة؛

رسمي  في سجل تنظم وتسجل بشكل قانونيهو كيان قانوني  مقدم العطاء  - تنظيمالذي هو  مقدم عطاءفيما يتعلق ب 

 ؛في إسرائيل يتطلبه القانون

 فيه. طاءمقدم العتقديم تقرير محدث من السجل الذي تم تسجيل  مقدم العطاء، يجب على االولي إلثبات هذا الشرط

، والذي ينص على ما سلطة التنظيماتالخاص ب نترن شركة محّدثة من خالل موقع اال ستصدار شهادةيمكن إ

 يلي:

https://www.gov.il/he/service/company_extract  

 .عطاءال -ملحق ب تصريح بالصيغة المرفقة كتقديم  عطاءويجب على مقدم ال

 .1976 -لسنة, العمومية الهيئات صفقات قانون بموجب المطلوبة التأشيرات جميع يمتلك طاءالع مقدم 

 العطاء.  –ملحق ب ة كالمرفقتصريح بالصيغة تقديم  مقدم العطاءإلثبات هذا الشرط ، يجب على 

كما هو مطلوب في  موعد تقديم العطاءفي  المفعول ساريةالمطلوبة  تصديقاتأيًضا تقديم ال مقدم العطاء يجب على

 تصديقات. وتراخيص  - ملحق د

 : هو مفصل أدناه ال تقل مماهو ذات متانة مالية  طاءمقدم الع 

 يشمل ال( ش.ج. 350,000. )ج.شثالثمائة وخمسين الف  عن تقل ال سنوية دخل عائدات ذا هو 

 تقرير طاءالع مقدم بحوزة يكن لم إذا ;2018, 2017, 2016 السنوات من واحدة كل في., م. ق. ض

 .المالية العائدات على المحاسب مصادقة على الحصول فيجب ، 2018 لعام ومراجع معتمد مالي

 , 2018مالحظة مصلحة نشطة, وفقا للتقارير المالية المراقبة لعام  طاءليس لمقدم الع.  3.4.2 

ال يتواجد في  أوحراسة أمالك ضده و/  أمرانه تم فرض  أوال يتواجد بإجراء تفكيك و/  طاءمقدم الع. 3.4.3

 إجراء تسوية دائنين, 

مصادقة  -همن اجل إثبات هذا الشرط األولي يجب تقديم مصادقة محاسب بالصيغة المرفقة كملحق  

 محاسب.

 

، والتي فيها( مشاريع على األقل ، في كل فصل من الفصول التي تم تقديم العطاء 3بتنفيذ ثالثة ) مقدم العطاء قام  

واحد ، في كل ضريبة القيمة المضافة شملي لمشروعل( ش.ج. 000,50) خمسين الف شاقل جديد إلى تصل قيمتها 

 .2018، 2017، 2016من السنوات 

https://www.gov.il/he/service/company_extract


 
 

 
 

ذلك ملء ، وكعطاءال -ب  كملحق المرفق تصريحتوقيع ال مقدم العطاءلغرض إثبات هذا الشرط ، يجب على 

 تفاصيل تضمن معلومات عن المشاريع والعمالء ويي ذ، والمقدم العطاءتجربة  -المعلومات المطلوبة في ملحق ج 

 توصيات. لقياالتصال مع العمالء لت

لكل فصل على حدة من أجل تلبية شروط الحد فصيل هذا الشرط االولي ت مقدم العطاء، يتعين على لتجنب الشك

 يها.فمن الفصول التي تم تقديم عطائه  األدنى لكل فصل

، 1953 -جميع متطلبات المعيار اإلسرائيلي الرسمي ، كما هو محدد في قانون المعايير لعام مقدم العطاء يستوفي 

 عطائه. الواردة في / الفصول الفصل موضوعبالعمل  في ما يتعلق

 العطاء.  –ب  التصريح المرفق في ملحقتوقيع مقدم العطاء ، يجب على شرط االوليإلثبات هذا ال

من قِبل معهد  مرخص كعامل عزل اسطحتم اعتماد مقدم العطاء  -)فقط( طح عزل اس 05فيما يتعلق بالفصل  

 لتقديم العطاءات. الموعد االخيرالمعايير في 

أن يرفق العطاء وكذلك  –ب  التصريح المرفق كملحقتوقيع  مقدم العطاء، يجب على االولي إلثبات هذا الشرط

 من معهد المعايير. معتمدشهادة عامل اسطح  الى عطائه

 -وملحق ك ةالمرفق صيغة( في ال.ج.ش 5,000) خمسة االف شاقل جديدبإرفاق ضمان بنكي قدره  مقدم العطاءقام  

 عطاء.الضمان 

فيما يتعلق بالمناقصة  ضمان واحدكثر من فصل سيُطلب منه إرفاق سيقدم ألالذي  مقدم العطاءأن  بهذا حوضي

 ه. ئايتطرق اليها عطوليس اعتماًدا على عدد الفصول التي 

في تلبية معايير العمل، بما في ذلك طبيعة  ا أو فشلعقدً  والذي خالف ، العمل مع الجامعة مقدم عطاء الذي سبق له 

تدعوه إلى جلسة استماع وفقًا لتقديرها ان أو  دون الب  فيه هطائع لغييجوز للجامعة أن ت -مات المعدات أو الخد

 الخاص.

, أي من الشروط لم يستوفمقدم العطاء الذي  طاءع لغاء، وسيتم إالمذكورة أعاله تراكمية الشروط االوليةأن  يوضح

 بما ورد أعاله.نتقاص دون اإل وذلك

 

 يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان:

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

أ غرفة  3فقط, في مكاتب قسم شراء في بناية  13:00حتى الساعة   05.09.2019يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه 

 لن تقبل عروض التي قدمت بعد الساعة المحددة في اليوم األخير لتقديم العروض! –أ, الحرم الجامعي ميلكان, أريئيل 3.0.13

 .9079499-054اتف لموضوع مكان تقديم المغلفات فقط  ه

  .MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILعنوان البريد االلكتروني ألسئلة استفسار وتوجهات وفقا لشروط المناقصة 

 المحدد في مستندات المناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.

http://www.ariel.ac.il/management/open
mailto:MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL


 
 

 
 

 االحترام,مع             

 جامعة أريئيل    

 في السامرة    

 
 


