
 
 

 

 

 

 –3/20مناقصة إطار مكّمل رقم 
 إلجراء أعمال صيانة صغيرة في جامعة أريئيل في السامرة

 عام .1

إلجراء  3/20ة، مؤسسة مسجلة، تدعو بهذا المرشحين لتقديم اقتراحات لمناقصة إطار مكّمل رقم رجامعة أريئيل في السام  1.1

إلجراء أعمال  - 5/19"(، مكّمل لمناقصة إطار رقم المناقصة" أعمال صيانة صغيرة في جامعة أريئيل في السامرة )في ما يلي:

بموجب ما هو )في ما يلي: "المناقصة األصلية"(،  2019 الصيانة الصغيرة في جامعة أريئيل في السامرة التي نُشر في أغسطس

 مفّصل في مستندات المناقصة مع ملحقاتها.

ضمن إطار  دي المناقصة للحصول على الخدمات في المقاطع التي لم تكتملهدف هذه المناقصة المكّملة هو إكمال إطار مزوّ   1.2

منشآت التكييف  عزل، نجارة فنية، أُُطر فوالذية، منشآت الصرف الصحي، بالط، أعمال ألومينيوم، إجراءات المناقصة األصلية:

أنظمة مراقبة مباني  نظمة كشف وإطفاء،الهوائي، منشآت التدفئة، أطر الحماية والوقاية، نجارة وقائية، مركبات صناعية، أ

 .وبستنة وري، مفروشات خارجية، رواتب ساعات العمل، صيانة المباني واألنظمة، متعهد رئيسي

تحتفظ  شهًرا. 30، لفترة 2022فترة العقد هي بحسب أشهر العقد المتبقية بموجب المناقصة األصلية، حتى نهاية شهر ديسمبر . 2

( شهًرا 24حتى أربعة وعشرين ) -شهًرا كل منها وبشكل متراكم  12 ( إضافيتين من2ديد العقد لفترتين )الجامعة لنفسها بحق تم

 إضافيًا.

 جدول المواعيد. 3

 النشاط التواريخ الرقم

 إعالن المناقصة 2020/02/23 1

 التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية 2020/03/12 2

 التوضيحيةاإلجابات عن االسئلة  2020/03/24 3

 ! فقط(13:00الموعد األخير لتقديم االقتراحات )حتى الساعة  2020/04/01 4

 

 الشروط. 4

يوضح بهذا انه ال يمكن تقديم اقتراح مشترك لعدة جهات وان المقترح ال يمكنه أن يشمل ضمن اقتراحه معطيات شركة أخرى، 

  خبرة و/أو دورة مالية و/أو كل تفصيل آخر. ثالً:م

مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفّصلة أدناه، على نحو متراكم، وحتى التاريخ األخير لتقديم االقتراحات على 

 للمناقصة:

 المقترح هو صاحب عمل ُمرّخص وُمسّجل في سلطة ضريبة الدخل؛ 4.1

 القانون؛  لية بحسبهو جهة قانونية يخضع للقانون ومسّجل في السجالت االسرائي -المقترح الشركة  4.2

 صيغة الشركة المحتلن من أجل إثبات هذا الشرط، يجب على المقترح أن يقدم تقريًرا محتلنًا من السجالت التي يظهر فيها.     

 يمكن استصداره عن طريق موقع اإلنترنت التابع لسلطة الشركات، وعنوانه:     

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

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


 
 

 

 

 االقتراح. -كما يقدم المقترح تصريًحا بالصيغة المرفقة كالملحق ب         

  من أجل إثبات هذه الشروط، يقّدم المقترح  ؛1976يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة،    4.3

 اقتراح. -تصريًحا في الملحق المرفق كالملحق ب         

 -الملحق ب 17كما يقّدم المقترح التراخيص المطلوبة والسارية المفعول في موعد تقديم االقتراح كما هو مطلوب في البند        

 االقتراح.         

    شاقل( ال يشمل الضريبة، في كل من  350000) وي يبلغ ثالثمائة وخمسين ألف شاقل جديد على األقلللمقترح دورة دخل سن   4.4

 اقتراح. -من أجل إثبات هذه الشروط، يقّدم المقترح تصريًحا في الملحق المرفق كالملحق ب ؛ 2019، 2018، 2017السنوات 

    50000خمسين ألف شاقل جديد ) حتى العمل الذي يقّدم له االقتراح،( مشاريع في مجال 3أجرى المقترح على األقل ثالثة )   4.5

 .2019، 2018السنوات  شاقل( للمشروع، يشمل الضريبة، في كل من

 رفض االقتراح ألنه ال  شاقل للمشروع، قد يؤدي إلى 50000تقديم مشاريع ذات كلفة أعلى من  -نلفت انتباه المقترحين     

 يستوفي الشرط.

 المشاريع تفاصيل االقتراح، كما يعبئ أيًضا -أجل إثبات هذا الشرط، يوقّع المصّرح على التصريح المرفق في الملحق ب من     

االتصال بالزبائن للحصول على المشاريع والزبائن وتفاصيل  تجربة المقترح، يشمل معلومات حول  - المطلوبة في الملحق ت

 توصيات.

لكل بند يقدم اقتراحه  لمقترح تفصيل هذه الشرط لكل بند بشكل منفصل من أجل استيفاء الشرطمن أجل إزالة الشك، يُطلب من ا

 .له

يوجد طلب توجه  ، طالما1953رح يستوفي كل متطلبات المعايير االسرائيلية الرسمية، الُمشار إليها في قانون المعايير تالمق  4.6

 خاص مرتبط بالعمل.

      .االقتراح -ه، يوقّع المقترح على التصريح المرفق في الملحق بمن أجل إثبات هذا الشرط الستيفائ

 المقترح مؤهل كعازل مؤهل من قبل معهد المعايير في الموعد األخير لتقديم االقتراح. –العزل )فقط(  05بالنسبة للقسم   4.7

إلى اقتراحه شهادة  االقتراح كما يرفق أيًضا -من أجل إثبات هذا الشرط، يوقّع المصّرح على التصريح المرفق في الملحق ب       

 العازل المؤهل من معهد المعايير.

 – 100)ما عدا البند  من دون العمل مع متعهدين ثانويين بنفسه فقطيقدم المقترح الخدمات المذكورة في السلة المرتبطة    4.8

 متعهد رئيسي.(

 االقتراح. -التصريح المرفق في الملحق بمن أجل إثبات هذا الشرط الستيفائه، يوقّع المقترح على 

المقترح الذي عمل في السابق مع الجامعة، والذي لم يحترم بنود العقد أو لم يستوفي معايير إجراء العمل، بما في ذلك جودة   4.9

 قرارها الحصري.لجلسة استماع في الجامعة، بحسب  يحق للجامعة رفض اقتراحه من البداية أو طلب مثوله -المعدات أو الخدمات 

سيتم شطبه وذلك من دون  يوضح أن الشروط المذكورة أعاله هي متراكمة، واالقتراح الذي ال يستوفي شرط واحد من هذه الشروط

 المساس بما قيل أعاله.

 يمكن مشاهدة الدعوة المفصلة والُملزمة لتقديم االقتراحات على العنوان:



 
 

 

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

أ الغرفة  3فقط، في مكاتب قسم المشتريات في المبنى  13:00حتى الساعة  2019/04/01يمكن تقديم االقتراحات حتى يوم 

 في اليوم األخير لتقديم الطلبات لن يتم قبول طلبات بعد الساعة المحددة! -كمبوس ميلكو، ألاير أ،3.0.13

 .054-9079499هاتف للسؤال حول مكان تقديم المغلفات فقط 

 MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILعنوان البريد اإللكتروني ألسئلة التوضيح والتوجهات بحسب شروط المناقصة .

 ما ذكر في اوراق المناقصة يغلب على هذا االعالن.

 

 

 مع تحيات، 

 جامعة أريئيل

 السامرة


