
 
 

 
 

  – 4/20 مناقصة علنية رقم

 يل في السامرةئالمحمية لجامعة اري ناطقهواء للم رشيحيد وتركيب نظام تهوية وتزولت

 

 عام .1

يد وتركيب زولت -20/2رقم  علنية مناقصةإلى تقديم عطاءات ل مرشحين، معية مسجلةيل في السامرة، جئتدعو جامعة أري 

 على ملحقاتها.يل في السامرة، كل ذلك وفقًا لمستندات المناقصة ئجامعة أريلالمحمية  ناطقهواء للمرشيح نظام تهوية وت

ل لمدة فترتين إضافيتين مدة ك تعاقدلجامعة فقط، وفقًا لتقديرها الخاص، خيار تمديد المدة األصلية لللشهرا.  12لمدة  تعاقدال 

 طاءمقدم الع، ال تقل فترة الضمان التي يلتزم بها اعاله دون اإلخالل بما تقدم .سنوات( 3 ما مجموعه حتىشهًرا ) 12منهما 

 .بينهم علىاأل، موعد التركيب ة سنة مندالفائز عن الضمان وفقا إلعدادات الشركة المصنعة للنظام، أو م

 المناقصة.ما هو مفصل في مستندات محلي وفقًا لنتاج سيتم إعطاء أفضلية إل 

 قائمة مواعيد  .2

 العملية  المواعيد  رقم

1 2020/03/03  نشر المناقصة  

فيد(، جامعة اد بوابةعند مدخل الحرم الجامعي الغربي ) -جولة المقاولين  10:00 الساعة 15/03/2020 2

   يل في السامرةئريأ

 موعد أخير ألسئلة االستفسار 23/03/2020 3
 

 إجابات ألسئلة االستفسار 31/03/2020 4
 

5 2020/07/04 ! فقط(13:00الموعد االخير لتقديم العطاءات )حتى الساعة    

 

 شروط أولية .3

ة تنظيمات عدلمشترك  طاءتقديم عسمح ب، ال يشيئًا آخر حددتالتي ما يتعلق بشروط محددة  استثناءبيوضح بهذا بأنه 

  عائدات مالية أوه معطيات لتنظيم آخر, مثل: خبرة و/ عطاءينسب لنفسه في إطار  أنوأن مقدم العطاء ال يستطيع 

 أو أي تفاصيل أخرى. /و

في  عطاءات تقديمل موعد رفي آخ ،مجتمعة التالية، وليةاال شروط جميع يستوفي الذي العطاء مقدميستطيع 

 : أن يقدم عطاءً  لمناقصةا

  هو هيئة قانونية أنشئت بموجب القانون ومسجلة في سجل رسمي في إسرائيل بموجب القانون. طاءمقدم الع .3.1



 
 

 
 

 -أن يوقع على تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب طاءالشرط األولي, يتوجب على مقدم الع استيفاءإلثبات  

 . طاءالع

تراخيص  -في ملحق د مطلوبكما هو بتقديم تقرير محتلن من السجل المسجل  طاءكذلك, سيقوم مقدم الع .3.2

 وتصديقات.  

 .1976 -يمتلك جميع التأشيرات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية, لسنة عطاءمقدم ال .3.3

 .طاءالع -تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب طاءمن اجل إثبات هذا الشرط األولي سيقدم مقدم الع 

كما هو مطلوب  عطاءفي موعد تقديم ال طاءسجل المسجل فيه مقدم العتقرير محتلن من ال طاءكذلك, سيقدم مقدم الع 

 وتصديقات.  تراخيص   -في ملحق د

 

جميع ستوفي من قبل قيادة الجبهة الداخلية، ويالمصادق أعاله،  2.2 كتعريفه في بندتمت الموافقة على النظام  .3.4

التي دخلت حيز التنفيذ حتى موعد الداخلية و قيادة الجبهةنشرت من قبل أخرى  أنظمة ذات الصلة و/ أو أينظمة األ

 .هواءلتركيب أنظمة التهوية وترشيح ال 6869مادة ذلك بما في تقديم العطاءات، 

 .عطاءال -بتصريح بالصيغة المرفقة كملحق  توقيعيتوجب على مقدم العطاء ، الشروط األولية إلثبات

 .صديقاتتشهادات و -الشهادات المطلوبة في ملحق د كذلك تقديم و

هواء في ترشيح : أنظمة التهوية و4جزء  4570 مقدم العطاء يحمل معيار إسرائيلي رقمالنظام المقترح من قبل  .3.5

 تصميم وتركيب وصيانة. -ح الفردي يرشالتالمحمية: أنظمة مناطق المالجئ وال

 .عطاءال -بتصريح بالصيغة المرفقة كملحق  توقيعيتوجب على مقدم العطاء ، الشروط األولية إلثبات

 .تصديقاتشهادات و -الشهادات المطلوبة في ملحق د كذلك تقديم و

 

إلثبات  تم اعفائه منها.من قانون المساواة في الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة أو  9مادة أحكام ب عطاءيلتزم مقدم ال .3.6

 .عطاءال -ب على تصريح خطي بصيغة ملحق امتثاله لهذا الشرط، سوف يوقع 

أي من الشروط دون ال يلبي  الذيلغاء عطاء مقدم عطاء أعاله تراكمية، وسيتم إفصلة الم وليةأن شروط األ يوضح،

 .االنتقاص مما ورد أعاله

 

 يمكن االطالع على الدعوة المفصلة والملزمة لتلقي العروض 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    07/04/2020يمكن 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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