
 
 

 
 

 - 9/20رقم  علنيةمناقصة 

 يل في السامرةئبيع مواد غذائية في جامعة اريمصلحة تجارية لامتياز لتشغيل 

 

 عام .1

امتياز – 9/20رقم  علنيةروض لمناقصة إلى تقديم ع بهذا ، مقدمي العروضجمعية مسجلةيل في السامرة، ئريأتدعو جامعة  

لبيع مواد  مصلحة تجارية لبيع مواد غذائية في جامعة آرييل في السامرة، والتي تشمل إنشاء وتشغيل مصلحة تجاريةلتشغيل 

ً ل ، والتيغذائية وثائق ما هو مفصل في تقع في سكن الطالب في الحرم الجامعي مقابل رسوم امتياز سنوية، وكل ذلك طبقا

 .املحقاتهمناقصة على ال

شهًرا  12األصلية لفترتين إضافيتين لمدة  تعاقدشهرا. للجامعة وحدها، وفقًا لتقديرها الخاص، خيار تمديد فترة ال 36د لمدة تعاقال 

 (.تراكمية( سنوات 5)حتى خمس )في كل مرة 

 جدول زمني  .2

 النشاط  المواعيد رقم

1 06/2020/10  نشر المناقصة 

 

10:00 الساعة 17/06/2020  

عند بوابة مدخل الحرم الغربي )بوابة دافيد(،  -جولة مقاولين )اختياري(

 جامعة أريئيل في السامرة 

 

 موعد أخير ألسئلة االستفسار 24/06/2020 2

 إجابات ألسئلة االستفسار 01/07/2020 3

4 
! فقط(13:00موعد تقديم العروض )حتى الساعة  08/07/2020  

 

 

 شروط الحد األدنى  .3

لنفسه في اطار العرض أن ينسب وال يستطيع مقدم العرض  تنظيماتعدد من اللمشترك عرض أنه ال يجوز تقديم  بهذايوضح 

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

 روض يستطيع ان يقدم عرضهالنهائي لتقديم العفي الموعد و، ، بشكل تراكميالتالية الشروط االوليةجميع لبي ي مقدم عرض الذي

 :في المناقصة

 مقدم العرض هو مشغل مرخص المسجلة في سلطة ضريبة القيمة المضافة. 

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



 
 

 
 

 يمكن .به مقدم العرضمن السجل المسجل  حّدثالعرض بتقديم تقرير مسيقوم مقدم  الشرط األولي, توفر هذاإلثبات  

 لسلطة التنظيمات على عنوان: من خالل الموقع اإللكتروني  حديثشركة  استصدار صيغة

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

 

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

 العرض. -تصريح بالصيغة المرفقة كملحق بعلى مقدم العرض  يوقعمن اجل إثبات هذا الشرط األولي س 

كما هو  العرض سارية المفعول في موعد تقديم جميع التصديقات المطلوبةسيقوم مقدم العرض بتقديم  ،كذلك 

 .وشهادات وتصديقاتتراخيص  - دفي ملحق  مطلوب

 

 :حسب التعريفات التالية، مجتمعة مالية متانة يمتلك العرض مقدم 

)ال يشمل ضريبة القيمة  ( ₪ 500,000) جديد شيكل خمسمائة الف السنوية مدخوالته متوسط يبلغ 

 . 2019, 2018, 2017خالل السنوات المضافة( 

 ؛2019نشطة، وفقًا للتقارير المالية المراقبة لعام  تجارية مصلحة مالحظة رضالع مقدم يملك ال 

 يتواجد أو/  و ضده أمالك حراسة أمر تنفيذ تم أو /و تصفية إجراءات في العرض مقدم يتواجد ال 

 للدائنين؛ ترتيب في

تصديق  – ه في ملحق  المرفقةبالصيغة محاسب  تصديق، يجب عليه تقديم األولي لغرض إثبات هذا الشرط

 محاسب.

لتقديم  األخيرالموعد في تي تعمل على األقل لبيع المواد الغذائية، والمصلحة تجارية واحدة  رضيدير مقدم الع .3.5

  "(:المصلحة الحالية)فيما يلي: " تراكميويلبي جميع التعريفات التالية بشكل العروض، 

، رضه لهذه المناقصةالتي قدمها في عالمستقبلية التجارية  مصلحةالحالية الالمصلحة التجارية يشبه مجال  .3.5.1

 ؛مناقصةمن ال 2.4بند كما هو موضح في 

موعد تقديم العروض على األقل، حتى  ةشهًرا متتالي 24الحالية لمدة  يشغل مقدم العرض المصلحة التجارية .3.5.2

 ؛للمناقصة

 .مصلحة من السلطة المحليةترخيص  للمصلحة التجارية الحالية .3.5.3

 .عرضال –كملحق ب  ةلمرفقمقدم العرض تقديم تصريح بالصيغة ا، يجب على المسبق إلثبات هذا الشرط

خبرة  -ترخيص مصلحة تجارية سارية المفعول بالصيغة المرفقة كملحق جيجب عليه ابراز باإلضافة إلى ذلك، 

 مقدم العرض. 

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


 
 

 
 

 -، كما هو مطلوب في ملحق د ية الحاليةمصلحة تجارية ساري المفعول للمصلحة التجار كما سيقدم ترخيص

 والتصديقات.التراخيص والشهادات 

. إلثبات امتثاله اعفاء منهامن قانون الحقوق المتساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة أو  9 رض بتعليمات مادةيلتزم مقدم الع .3.6

 .عرضال –ملحق ب تصريح لهذا الشرط، سيوقع على 

 -حق و بالصيغة المرفقة كمل( ₪ 5000) ل جديدشيك مبلغ خمسة آالفب مصرفيضمان  الى عرضهرض أرفق مقدم الع .3.7

 المناقصة. ضمان 

 

 معها او لم يوف بمعايير تنفيذ العمل، بما في ذلك نوعية المعدات او الخدمات عقدالالجامعة وخرق  عمل في السابق مع الذي مقدم عرض

 ، وفقًا لتقديرها الخاص.التي ستقام في الجامعة دعوته الى جلسة استماعأو الغاء عرضه يجوز للجامعة  -

دون البت  أي من الشروط لم تتوفر به لذيعرض ا عرض مقدم لغاءالموضحة أعاله تراكمية، وسيتم إ الحد األدنى أن شروط يوضح،

 ما ورد أعاله.فيه، ودون االنتقاص م

 

 عنوان:يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على 

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

أ, 3.0.13أ غرفة  3فقط, في مكاتب قسم شراء في بناية  13:00حتى الساعة   08.07.2020يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه 

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

 .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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