
 
 

 
 

  10/20 مناقصة علنية رقم

في في معهد طبي مخصص بشكل شخصي المتواجد في بناية العلوم الطبيعية وأنظمة تشطيب اعمال ألداء 

 يل في السامرةئجامعة اري
 

 عام .1

معهد عمال تشطيب وأنظمة في لعمل التالي: اا داءأل عروض المهتمين بتقديم، جمعية مسجلة يل في السامرة،ئريأتدعو جامعة  

بمساحة إجمالية تبلغ حوالي مكاتب ، الذي يتكون من طابقين من المختبرات البيولوجية وطابق المخصص بشكل شخصي الطب

ما هو مفصل في مستندات ا لوجميعها طبق ،يل في السامرةئريأجامعة ل التابع متر مربع في مبنى العلوم الطبيعية 1000

 ، وال يمكن تقديم عرض جزئي.تنفيذ جميع االعمالل امقدم العرض عرض  م ديقالمناقصة على ملحقاتها. س

بدء من موعد أشهر على أقصى تقدير  6جميع األعمال المدرجة في المناقصة في غضون  مقدم العرض انهاءيجب على  

 األعمال في مبنى العلوم الطبيعية.

 المواعيدقائمة  .2

 النشاط المواعيد رقم

 نشر المناقصة 23/06/2020 1

 الساعة 30/06/2020 2

13:00 

الدخول لممشاه الحرم الغربي )شارع رمات  -عند بوابة دافيد -جولة مقاولين
 جوالن( في جامعة أريئيل في السامرة 
 

 موعد أخير ألسئلة االستفسار  07/07/2020 3
 

 إجابات ألسئلة االستفسار  13/07/2020 4
 

 موعد أخير إلعالم مقدمي العروض عن نيتهم تقديم عرض في المناقصة. 19/07/2020 5

! فقط(13:00موعد تقديم العروض )حتى الساعة  26/07/2020 6  

 

 شروط أولية:  .3

في في الموعد األخير لتقديم العروض  ،مجتمعة ،يتوجب على مقدم العرض استيفاء جميع الشروط األولية اآلتية
 لمناقصة:ا

 

 

 :شروط اولية 3.1

 

  مقدم العرض هو هيئة قانونية أنشئت بموجب القانون ومسجلة في سجل رسمي في إسرائيل بموجب القانون. 3.1.1



 
 

 
 

ينسب لنفسه في  أنه ال يمكن تقديم عرض مشترك لعدة تنظيمات وأن مقدم العرض ال يستطيع أن ،يوضح بهذا
 تفاصيل أخرى, أي أوعائدات مالية و/  أومثل: خبرة و/  آخر،إطار عرضه معطيات لتنظيم 

لألعمال يحمل تأشيرة قانونية بتسجيله كمقاول أعمال هندسية بنائية بموجب قانون تسجيل مقاولين  مقدم العرض
, ألعمال هذه المناقصةونسخة عن تسجيل محدث للتصنيفات المهنية والمالية المالئمة  1969 -البنائية, لسنة الهندسية

بتشغيل مقاولين ثانويين ذوي تصنيف المقاولة المطلوب، ما ال  ورهنا بناء( - 100)فرع  2ما ال يقل عن مجموعة ج 

مرفقات  -170)فرع  1مجموعة ب في  وكذلك( كهرباء واتصاالت في المباني -160)فرع  1يقل عن مجموعة أ

 تكييف هواء وتبريد(,
  دائنين،مقدم العرض ال يتواجد في إجراء تفكيك و/ أو تم اتخاذ أمر حصر أمالك ضده و/ أو يتواجد في إجراء تسوية  3.1.2
الثبات  .1976 -لسنة العمومية،مقدم العرض يمتلك جميع التأشيرات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات  3.1.3

 أ. 1استيفاء مقدم العرض لهذا الشرط، سيوقع على التصريح المرفق كملحق 
أنه معفى أو  1998 -، لعاملقانون المساواة في الحقوق ألشخاص ذوي إعاقة 9مقدم العرض يطبق تعليمات مادة  3.1.4

لشرط سيوقع مقدم . لغرض إثبات هذا ا1976 -من قانون صفقات الهيئات العامة، لعام 11منها، بموجب تعديل رقم 
 ب.1العرض تصريح بالصيغة المرفقة كملحق 

 00,0002( بمبلغ 5)بالصيغة المرفقة كاستمارة  ضمانة مصرفية مستقلةمقدم العرض أرفق إلى عرضه  3.1.5
عند تقديم العرض وارفاق الضمانة  المستقلة  يجب الحرص على عدم ثقب ش.ج., تعليمات لتقديم العرض:

  األصل فقط. ضمانة التي لن تقدم وفقا للصيغة المرفقة قد يتم الغائها. 
 مقدم العرض يدفع لعماله اجر أدنى بموجب القانون، بما في ذلك فوارق مقابل حقوق اجتماعية،  3.1.6

والذي نى عام بحجم مشابه لمبواحد على االقل في مشروع مقدم العرض يمتلك خبرة مثبتة كمقاول رئيسي  3.1.7
بحيث نفذ من قبله في كل مشروع،  2020 -و  2019 ،2018 ،2017 ،2016بدأ وانتهى بين السنوات 

مليون ش.ج. ال يشمل ضريبة القيمة المضافة لكل مشروع،  5اعمال تشطيب وأنظمة بحجم مالي ال يقل عن 
 .2لغرض إثبات هذا الشرط سيوقع مقدم العرض تصريح بالصيغة المرفقة كملحق 

 ;2017،2018،2019مليون ش.ج. خالل السنوات:  15مبيعات سنوية ال تقل عن  لمقدم العرض 3.1.8

سنوات، والتي تم  5مقدم العرض يشغل أو يستخدم مدير عمل مرخص بشكل قانوني ذا خبرة ال تقل عن  3.1.9
برز سيرة ذاتية مفصلة اكتسابها خالل السبع سنوات األخيرة. إلثبات امتثال مقدم العرض لهذا الشرط، سي

 لمدير العمل الذي ينوب عنه لغرض المشروع موضوع المناقصة. 
إلثبات امتثال مقدم  سنوات، 5مقدم العرض يشغل أو يستخدم مهندس مسؤول تنفيذ ذا خبرة ال تقل عن  3.1.10

العرض لهذا الشرط، سيبرز سيرة ذاتية مفصلة لمدير العمل الذي ينوب عنه لغرض المشروع موضوع 
 المناقصة. 

 2019-2017مقدم العرض يمتلك تقارير مالية مصادق عليها ومراقبة من قبل محاسب مقابل السنوات  3.1.11
 تشمل أرقام مقارنة مع السنة السابقة للتقرير.  التي

 ، دون البت فيهسيتم إلغاء عرضه  -دم عرض الذي عمل في الماضي مع الجامعة وخالف االتفاقية معهامق 3.1.12

مقدم العرض لن يقوم بأي عمل الذي قد يخلق تضارب مصالح بينه وبين عمل الجامعة، والجامعة تستطيع  3.1.13
 بموجب قرارها المطلق أن تحدد أن مقدم العرض ال يستطيع الفوز في هذه المناقصة،

 
تستطيع الجامعة ولكنها غير ملزمة، أن تطالب بمستندات و/ أو تأشيرات و/ أو تفاصيل أخرى إضافية من مقدم العرض    3.2

اختار وكذلك أن تستفسر تفاصيل المتعلقة بأعمال ومشاريع المنفذة من قبل مقدم العرض لدى أطراف ثالثة. مقدم عرض الذي 
 على هذا البند ولن يكون له أي ادعاءات تجاه الجامعة بسبب ذلك. عرضه فهو يعرب بذلك عن موافقته تقديم

تلك الشروط، سيلغى دون  أحد، عرض لمقدم عرض الذي لم تتوفر به مجتمعةيوضح، أن الشروط األولية المفصلة أعاله هي    3.3
 البت فيه وذلك دون اإلضرار بما ذكر أعاله.

 

 المفصلة والملزمة على عنوان:يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض 



 
 

 
 

http://www.ariel.ac.il/management/open 
أ  3فقط، في مكاتب قسم شراء في بناية  13:00الساعة  حتى 26.07.2020يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه 

األخير  موعدلن تقبل عروض التي قدمت بعد الساعة المحددة في ال –أريئيل  أ، الحرم الجامعي ميلكان،3.0.13غرفة 
 لتقديم العروض!

 .9079499-054فقط هاتف لموضوع مكان تقديم المغلفات 
  .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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