
 
 

 
 

 6/20 مناقصة علنية رقم

  جامعة أرييل في السامرةل  )ليسينج( سيارات تأجيرتقديم خدمات 

 عام .1

 - 6/20رقم  لمناقصة علنيةإلى تقديم عطاءات  طاءات، مقدمي العجمعية مسجلةيل في السامرة، ئتدعو جامعة أري 

  ملحقاتها.مناقصة على يل في السامرة، وكل ذلك وفقًا لوثائق الئجامعة أريل )ليسينج( سيارات تأجيرخدمات  زويدلت

ما ) لكل واحدة( 1) بطول سنة إضافيتين( 2( سنوات مع خيار التمديد لفترتين )3لمدة ثالث )المزودين مع  تعاقدال 

 ( سنوات(.5خمس ) مجموعه

 

 قائمة المواعيد .2

  النشاطات التواريخ رقم

  نشر المناقصة 17/05/2020 1

 موعد أخير لتقديم أسئلة االستفسار 25/05/2020 2

 إجابات على أسئلة االستفسار 01/06/2020 3

(! فقط13:00موعد تقديم العروض )حتى الساعة  08/06/2020 4  

 

  عامة شروط اولية .3

لنفسه في اطار أن ينسب مقدم العطاء ال يستطيع وأن  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 العطاء 

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

 :يقدم عطائه

 

 ؛ضريبة القيمة المضافةسلطة لدى  ةمسجل ةمرخص مصلحة تجاريةهو  مقدم العطاء 

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

 ؛في إسرائيل يتطلبه القانون

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

 :على عنوان، سلطة التنظيماتالخاص ب نترنتشركة محدّثة من خالل موقع اال استصدار شهادةيمكن 

extracthttps://www.gov.il/he/service/company_  

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 علىيجب 

 وتصديقات. تراخيص  - ملحق د

 

 : ال تقل مما هو مفصل أدناههو ذات متانة مالية  طاءمقدم الع .3.4

 ال) ( ₪ 5,000,000) .ج.اقل جديد ش خمس ماليين عن تقل ال متوسطة سنوية دخل عائدات ذا هو .3.4.1

  ;2018, 2017, 2016 السنوات خالل, (.م. ق. ض يشمل

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

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

  تسوية دائنين,

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

 

زبائن ( 3، بشكل مباشر ومنتظم لثالثة ))ليسينج( سيارات تأجيرخدمات  زودالمناقصة، يوفر الم موعد تقديمفي   .3.5

 .زبونلكل  سيارات( 10ال يقل عن عشر )بحجم 

 وكذلك تعبئة، عطاءال -ب كملحق  المرفق تصريحسيوقع مقدم العطاء على ال ،الشرط األوليهذا لغرض إثبات 

تفاصيل و زبائنمقدم العطاء، والتي تتضمن معلومات عن المشاريع والخبرة  –ج ملحق المعلومات المطلوبة في 

 للحصول على توصيات. زبائنمع الالتعاقد 

 ( مركبة.500ال يقل عن خمسمائة ) مقدم العطاء اسطولمناقصة، يمتلك ال األخير لتقديم العطاءات في موعدالفي   .3.6

 .عطاءال -ب كملحق المرفق تصريح أن يوقع مقدم العطاء لغرض إثبات هذا الشرط، على 

المعمول بها لتقديم خدمات  نظمةيحمل مقدم العطاء جميع التراخيص والموافقات المطلوبة بموجب القانون و/ أو األ .3.7

 التأجير؛

 .عطاءال -ب تصريح المرفق كملحق أن يوقع على ال مقدم العطاءض إثبات هذا الشرط، يجب على لغر

 .أنه معفي منها من قانون الحقوق المتساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة أو 9مادة تعليمات بمقدم العطاء يلتزم  .3.8

 عطاء.الضمان  -وملحق ك ةالمرفق صيغةال( في .ج.ش 5,000) خمسة االف شاقل جديدبإرفاق ضمان بنكي قدره  مقدم العطاءقام  .3.9

في تلبية معايير العمل، بما في ذلك طبيعة المعدات أو  ا أو فشلعقدً  والذي خالف، العمل مع الجامعة مقدم عطاء الذي سبق له .3.10

 تدعوه إلى جلسة استماع وفقًا لتقديرها الخاص.ان أو  دون البت فيه هطائع لغييجوز للجامعة أن ت -مات الخد



 
 

 
 

, أي من الشروط لم يستوفمقدم العطاء الذي  طاءع لغاءالمذكورة أعاله تراكمية، وسيتم إ الشروط االوليةأن  يوضح

 بما ورد أعاله.نتقاص االدون  وذلك

 يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان:

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

أ, 3.0.13أ غرفة  3فقط, في مكاتب قسم شراء في بناية  13:00حتى الساعة  08.06.2020يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه 

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

 .9079499-054تف لموضوع مكان تقديم المغلفات فقط ها

  .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 السامرة    
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