
 
 

 
 

 لخدمات تعبئة وقود وتزويد وقود  – 11/20 مناقصة علنية رقم

 عام .1

لمناقصة علنية لتقديم خدمات تعبئة عروض  ميالى تقد تنافسينمبموجب هذا، جمعية مسجلة، تدعو جامعة أرييل في السامرة،  

لكية مد والمتواجدة بعاقالتالحقًا طوال فترة  استتم إضافتهالتي لمركبات موجودة ووقود وتزويد وقود في جميع انحاء البالد، 

 مالحقها.ا هو مفصل في مستندات المناقصة على واستخدام الجامعة وموظفيها، وكل ذلك وفقًا لم

شهًرا  12األصلية لفترتين إضافيتين لمدة  تعاقدتمديد فترة ال شهرا. للجامعة وحدها، وفقًا لتقديرها الخاص، خيار 36لمدة  التفاقيةا 

 ( سنوات تراكمية(5حتى خمس )ما مجموعه )

 قائمة المواعيد  .2

 النشاط المواعيد رقم

 نشر المناقصة 01/07/2020 1

لمواعيد االستفسار  أخيرموعد  16/07/2020 2  

ألسئلة االستفسار  إجابات 26/07/2020 3  

فقط!(  13:00لتقديم العروض )حتى الساعة  األخيرالموعد  02/08/2020 4  

 شروط أولية  .3

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

ينسب لنفسه في إطار عرضه  أنه ال يمكن تقديم عرض مشترك لعدة تنظيمات وأن مقدم العرض ال يستطيع أن ،يوضح بهذا

 .تفاصيل أخرى أي أوعائدات مالية و/  أومعطيات لتنظيم آخر، مثل: خبرة و/ 

 

العروض لموعد النهائي لتقديم في ابشكل تراكمي، و ،التاليةاألولية شروط الالذي يستوفي جميع  يستطيع مقدم عرض،

 في المناقصة: 

  .القانون بموجب إسرائيل في رسمي سجل في ومسجلة القانون بموجب أنشئت قانونية هيئة هو العرض مقدم 3.1

 . طاءالع -صيغة المرفقة كملحق بقع مقدم العرض على تصريح بالسيو، الشرط األولي توفر هذاإلثبات  

كما هو مطلوب بموجب ملحق  به مقدم العرضمن السجل المسجل  حّدثمقدم العرض بتقديم تقرير م كذلك، سيقوم

  .تراخيص وموافقات - ج

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

tps://www.gov.il/he/service/company_extractht  

 .1976 -لسنة ،العمومية الهيئات صفقات قانون بموجب المطلوبة صديقاتالت جميع يمتلك العرض مقدم 3.2

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


 
 

 
 

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

ملحق  جميع التصديقات المطلوبة سارية المفعول في موعد تقديم العرضسيقوم مقدم العرض بتقديم  ،كذلك

 وتصديقات.تراخيص  -ج 

يقدم حلواًل للتزود  و / أونه، مشغل ينوب عامتياز أو  يشغل بواسطة صاحب و/ أونفسه رض يشغل بمقدم الع 3.3

، وفًقا للتعريفات للمركبات (رسوالديزل )عبئة بنزين ولت ة( محط150مائة وخمسين ) لما ال يقل عنبالوقود 

  :تراكميالتالية، بشكل 

 ؛مع عمالوقود بتشمل المحطات خدمات تزود  3.3.1

أي  "موزعة على جميع انحاء البالد، "ه المناقصة؛ لغرض هذوزعة على جميع انحاء البالدالمحطات م 3.3.2

، تل أبيب، ركزمالدولة: القدس، شمال، حيفا، الجميع مناطق تشغيل محطات التزود بوقود في ما معناه 

 الجنوب؛

 يل؛ئريأكم من بوابة  20نصف قطر ال يتجاوز لى مسافة تقع محطة واحدة للتزود بالوقود على األقل ع 3.3.3

تفاقية بحيث أن االتسمح له باستخدام المحطة هو متعاقد باتفاقية طالما أن مقدم العرض ال يمتلك المحطة،  3.3.4

، والجامعة، تشمل جميع محطات التزود بالوقود ويحترمها كل في حال فوزه، مقدم العرض موقعة بينال

 مشغل.المتياز و / أو االصاحب 

النموذج المرفق بخطي  تصريحالتوقيع على  رض، يجب على مقدم العوليمن أجل إثبات االمتثال لهذا الشرط األ

 العطاء. –كملحق ب 

 

. لغرض أنه معفى منهاأو  لذوي االحتياجات الخاصةق لقانون المساواة في الحقو 9مقدم العرض يطبق تعليمات مادة  .3.4

 .العطاء - إثبات هذا الشرط سيوقع مقدم العرض تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب

 

  .اجتماعية حقوق مقابل توفيرات ذلك في بما القانون، بموجب أدنى اجر لعماله يدفع العرض مقدم .3.5

 

تلك الشروط، سيلغى دون البت فيه  أحد، عرض مقدم عرض الذي لم تتوفر به تراكميةيوضح، أن الشروط األولية المفصلة أعاله هي 

 وذلك دون اإلضرار بما ذكر أعاله.

 

 يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان:

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

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


 
 

 
 

أ  3فقط، في مكاتب قسم شراء في بناية  13:00الساعة  حتى 02.08.2020يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه 

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

 لتقديم العروض!

  .9079499-054فقط اتف لموضوع مكان تقديم المغلفات ه

  .MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILعنوان البريد االلكتروني ألسئلة استفسار وتوجهات وفقا لشروط المناقصة 

 المحدد في مستندات المناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.

 

 االحترام،مع             

 جامعة أريئيل    

 في السامرة    
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