
 
 

 
 

 موظفينهدايا للقسائم هدايا و تزويد - 1/20رقم  مناقصة علنية

 يل في السامرةئجامعة اري

 عام .1

 نموظفيزويد خدمات هدايا وقسائم هدايا للت إلى مرشحين بهذا تدعو, مسجلة جمعية, السامرة في أريئيل جامعة 

 .  ملحقاتها جميع على المناقصة مستندات في مفصل هو ما بموجب ذلك وكل, بواسطة موقع انترنت

شهرا لكل واحدة، وما  12( إضافية بطول 3تمدد االتفاقية لثالث ) أن(. تستطيع الجامعة 2التعاقد لمدة سنتين ) 

 تعاقد.  ( سنوات5مجموعه حتى خمس )

 قائمة المواعيد  .2

 النشاط  المواعيد رقم

 نشر المناقصة 01/01/2020 1

 موعد أخير ألسئلة االستفسار 07/01/2020 2

 إجابات ألسئلة االستفسار 12/01/2020 3

! فقط(13:00موعد تقديم العروض )حتى الساعة  19/01/2020 4  
 

 شروط أولية  .3

 .  لمناقصفي ا عطاءات لتقديم موعد رفي آخ مجتمع  التالي ، ولي اال شروط جميع يستوفي الذي عرض مقدم

ه باستثناء الشروط المعرفة بشكل خاص بشكل مختلف, ال يمكن تقديم عرض مشترك لعدة أنيوضح بهذا, 

  وأينسب لنفسه في إطار عرضه معطيات لتنظيم آخر, مثل: خبرة و/  أنتنظيمات وأن مقدم العرض ال يستطيع 

  القانون ومسجلة في سجل رسمي في إسرائيل بموجب القانون.مقدم العرض هو هيئة قانونية أنشئت بموجب  .3.1

إلثبات اإلجابة على الشرط األولي, يتوجب على مقدم العرض أن يوقع على تصريح بالصيغة المرفقة كملحق  

 العرض.  -ب

تراخيص  -في ملحق د كما هو مطلوبكذلك, سيقوم مقدم العرض بتقديم تقرير محتلن من السجل المسجل 

 وتصديقات.  

 .1976 -مقدم العرض يمتلك جميع التأشيرات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية, لسنة .3.2

 العرض. -من اجل إثبات هذا الشرط األولي سيقدم مقدم العرض تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب 

موعد تقديم العرض كما هو  في تقرير محتلن من السجل المسجل فيه مقدم العرضكذلك, سيقدم مقدم العرض  

 وتصديقات.  تراخيص   -مطلوب في ملحق د



 
 

 
 

 

 التالي  على األقل:مقدم العرض ذا المتان  المالي   .3.3

، 2017واحد من األعوام ( في كل جديد مليونين شيكلعلى األقل ) .ج.ش 2,000,000السنوي   همدخوالتيبلغ متوسط  .3.3.1

 ؛2018

، أيهما 2018و/ أو  2017المالي  المدقق  لعام تقارير ال على بناء   ،تجاري  نشط مصلح   مالحظ رض الع مقدم يملك ال .3.3.2

 ؛ضريب  الدخلإلى  أبعد المقدم 

 نين؛ترتيب للدائ يتواجد فيضده و / أو حراس  أمالك في إجراءات تصفي  و/ أو تم تنفيذ أمر  يتواجد مقدم العرضال  .3.3.3

 محاسب.تصديق  – ي"بفي ملحق  بالصيغ  المرفق محاسب  تصديق، يجب عليه تقديم األولي لغرض إثبات هذا الشرط

 على األقل؛ زبائن( 5، لخمس  )موظفينهدايا للخدمات تقديم  قدم مقدم العرض .3.4

 – بندلغرض هذا ال تعريف زبون

 موظف ا؛ 250هيئ  بها ما ال يقل عن  .3.4.1

 ؛ 2019، 2018، 2017واحدة من بين أعوام هدايا بطريق  مركزة في كل  مقدم العرض لهقدم  .3.4.2

 ثالثمائ  الف شيكل جديد() ش.ج.  300,000، عن 3.4.2السابق  بندالهدايا المقدم ، كما هو مذكور في ال تقل قيم ال   .3.4.3

 كل عام.في 

، ناقص ه المالعرض، لهذ -ب تصريح بالصيغ  التي تظهر في ملحق ملء  مقدم العرض ، يجب علىاألوليإلثبات هذا الشرط 

 مقدم العرض. تجرب   - ملحق جظهر في التي تبالصيغ  ه زبائنوكذلك ملء تفاصيل 

، 2018، 2017 السنوات منواحدة ، في كل 3.4السابق بند في الكتعريف زبون واحد على األقل،  لزبون، زود مقدم العرض .3.5

 .اعاله المذكور بالحجمهدايا  تزويدبطريق  مركزة، باإلضاف  إلى قسائم ، 2019

، وكذلك ملء العرض –ملحق ب تصريح بالصيغ  الظاهرة في ملء  مقدم العرضيجب على ، لياألوإلثبات هذا الشرط 

 خبرة مقدم العرض.  –ج  بالصيغ  التي تظهر في ملحق زبائنهتفاصيل 

 ؛ 2019، 2018 خالل السنواتخبرة في تشغيل متجر هدايا عبر اإلنترنت، مقدم العرض ذا  .3.6

 العرض.  –ملحق ب تصريح بالصيغ  الظاهرة في ملء  العرضمقدم لغرض إثبات هذا الشرط، يجب على 

خمس  ).ج. ش 5000 مبلغضمان مناقص  ب -ضمان ا بنكي ا على النحو الوارد في ملحق "ه" مقدم العرض الى عرضه  أرفق .3.7

 االف شيكل جديد(

الشروط األولية المفصلة أعاله هي مجتمعة, عرض لمقدم عرض الذي لم تتوفر به احد تلك الشروط, سيلغى دون  أنيوضح, 

 البت فيه وذلك دون اإلضرار بما ذكر أعاله.

 يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان:

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

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


 
 

 
 

أ غرفة  3فقط, في مكاتب قسم شراء في بناية  13:00حتى الساعة   19.01.2020يمكن 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

 .9079499-054هاتف لموضوع مكان تقديم المغلفات فقط  

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

 المحدد في مستندات المناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.

 

 مع االحترام,                                   

 جامعة أريئيل

 في الشومرون 
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