
 
 

 
 

   في السامرة  جامعة أريئيل   خريجي وطالب وموظفي مزايا  نادي – 8/20 مناقصة علنية رقم

 عام  .1

  عرض  أدناه، إلى تقديم فصلة، مقدمي العروض الذين يستوفون الشروط المجمعية مسجلةيل في السامرة، ئتدعو جامعة أري 

 في السامرة.  جامعة أريئيل وموظفيجي وطالب مزايا خرينادي  - 8/20رقم علنية لمناقصة 

 )عشر( سنوات(.   10عام إضافي )إجمالي يصل إلى  بطول  ( فترات أخرى  9( مع خيار تمديد لمدة تسع )1لمدة عام واحد )  التعاقد 

 قائمة المواعيد   .2

 النشاط   المواعيد  رقم 

 نشر المناقصة 02/06/2020 1

االستفسار موعد أخير ألسئلة  11/06/2020 2  

 إجابات ألسئلة االستفسار  24/06/2020 3

4 
! فقط(13:00موعد تقديم العروض )حتى الساعة  02/07/2020  

 

 شروط الحد األدنى   .3

وال يستطيع مقدم   تنظيمات عدد من اللمشترك عرض ال يجوز تقديم باستثناء الشروط التي حددت شيئًا آخر، أنه  يوضح بهذا,

المالية و / أو أي تفاصيل   عائدات ، مثل: الخبرة و / أو التخص تنظيم آخر بيانات لنفسه في اطار العرض أن ينسب العرض 

 أخرى.

  روض يستطيع ان يقدم عرضهفي الموعد النهائي لتقديم العو،  ، بشكل تراكميالتالية  الشروط االوليةجميع  لبي  ي  مقدم عرض الذي

 : في المناقصة

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

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

 -الشرط األولي, يتوجب على مقدم العرض أن يوقع على تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب توفر هذاإلثبات  

 العرض. 

به مقدم العرض في موعد تقديم العرض كما من السجل المسجل  حّدثكذلك, سيقوم مقدم العرض بتقديم تقرير م

 .وشهادات وتصديقاتتراخيص  -ه في ملحق  هو مطلوب

 لسلطة التنظيمات على عنوان:  من خالل الموقع اإللكتروني   محدّث شركة  استصدار صيغة يمكن

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

 

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

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


 
 

 
 

 العرض. -من اجل إثبات هذا الشرط األولي سيقدم مقدم العرض تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب 

كما  حّدثة وسارية المفعول في موعد تقديم العرضم جميع التصديقات المطلوبةسيقوم مقدم العرض بتقديم  ،كذلك 

 .وشهادات وتصديقاتتراخيص  -ه في ملحق  هو مطلوب

 

 :األقل على التالية المالية متانةال يمتلك العرض مقدم 

)ال يشمل ضريبة القيمة ₪(  2,000,000) جديد شيكل مليونين السنوية مدخوالته متوسط يبلغ 

 ؛2019-2017خالل السنوات المضافة( 

 ؛نشطة 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   – وفي ملحق  بالصيغة المرفقةمحاسب  تصديق، يجب عليه تقديم األولي لغرض إثبات هذا الشرط

 محاسب. 

 

(  3لثالثة )  نادي الزبائنوتجنيد مصالح تجارية لصالح  و / أو إدارة مزايا  ستهالكية  ا  زايا بتشغيل خدمات نادي مرض  قام مقدم الع 

 . 2019و  2018و  2017 واحدة من السنوات على األقل خالل كل  زبائن

 )خمسة آالف( عضو نادي.  5000أكثر من بحجم  منظمة  -  بند، ألغراض هذا الزبون

 . العرض   -كملحق ب  ةالمرفق تصريح بالصيغة تقديممقدم العرض ، يجب على األوليإلثبات هذا الشرط  

 (.لزبائن)ا  رض تجربة مقدم الع - بالصيغة المرفقة كملحق ج لجدول كما سيكمل ا 

 : ، مجتمعةيلبي اإلعدادات التالية يمتلك مقدم العرض موقع انترنت 

 ؛ رضتم إدارة الموقع من قبل مقدم العت 

، لمدة ال 3.4 بندعلى األقل، على النحو المحدد في  زبائن( 3ثالثة )لصالح يتم استخدام الموقع  

 ؛2019-2018، خالل السنوات زبونشهر متتالي لكل  12تقل عن 

 (. تمت مالئمته لموبايليدعم الموقع التصفح من هاتف محمول ذكي ) 

، عرضال  -ملحق ب  ك  ةالمرفق  مقدم العرض تصريح خطي بالصيغة  ، سيقدمهذا الحد االدنىإلثبات   

 الجامعة.  لتطلع عليهموقع لباإلضافة إلى إرفاق رابط ل

 

 :، مجتمعةبجميع متطلبات أمن المعلومات التالية رض يفي مقدم الع 



 
 

 
 

 

 Privacy، األنظمة التي تطبق اعاله   3.5بند موقع المدرج في ال، لغرض تشغيل مقدم العرض يستخدم  .3.6.1

By Design ؛ 

 ألمن المعلومات.  ISO27001 يتوفر في مقدم العرض معيار  .3.6.2

 

، باإلضافة إلى  عرضال -حق ب مقدم العرض تقديم تصريح بالصيغة المرفقة كمل ، يجب علىهذا الحد االدنىإلثبات 

 . إرفاق شهادات ووثائق التي تثبت المؤهالت ذات الصلة

 

عقوبات مالية النتهاكه قانون حماية الخصوصية،  على مقدم العرض فرض تفي السنوات السبع التي سبقت تقديم العرض، لم  .3.7

قانون حماية   هتهت بحكم نهائي النتهاكوال يوجد ضده أي دعوى التي ان)فيما يلي: "قانون حماية الخصوصية"(  1981 - لعام

    ، أو أي إدانة جناية بموجب قانون حماية الخصوصية. أ من قانون االتصاالت30مادة الخصوصية أو 

 

 . العرض   -كملحق ب  ةالمرفق تصريح بالصيغةتقديم  مقدم العرض ، يجب على الحد األدنى هذا  إلثبات شرط 

 

، وفقًا  الغاء عرضه دون البت فيهأو استدعائه لجلسة استماع يجوز للجامعة  -  معها عقد الالجامعة وخرق   عمل في السابق مع المزود الذي

 لتقديرها الخاص. 

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

 ما ورد أعاله. ودون االنتقاص م

 . لتعاقد ، يجوز للجامعة حتى إنهاء ا مقدم العرض بعد التعاقد بحيث لم تعد تتوفر به شروط الحد األدنى في حال تغير وضع 

 

 ع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان:يمكن االطال

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

أ,  3.0.13أ غرفة   3فقط, في مكاتب قسم شراء في بناية  13:00حتى الساعة   02.07.2020يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه 

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

 .9079499-054هاتف لموضوع مكان تقديم المغلفات فقط  

  .MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILفسار وتوجهات وفقا لشروط المناقصة عنوان البريد االلكتروني ألسئلة است

 المحدد في مستندات المناقصة يتغلب على هذا اإلعالن. 

 مع االحترام,                                    

http://www.ariel.ac.il/management/open
mailto:MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL


 
 

 
 

 جامعة أريئيل

 في الشومرون  

 
 
 

 


