
 
 

 
 

 -13/20 مناقصة نموذجية مكملة رقم

 يل في السامرةئالقيام بأعمال صيانة صغيرة في جامعة اري

 عام  .1

روض لمناقصة نموذجية مكملة بموجب هذا، مقدمي العروض إلى تقديم عجمعية مسجلة، يل في السامرة، ئتدعو جامعة أري 

ألداء أعمال  - 5/19رقم مناقصة نموذجية يل في السامرة، تكملة لئألداء أعمال صيانة صغيرة في جامعة أري -13/20 رقم 

عمال صيانة وتكملة لمناقصة نموذجية أل 2019في أغسطس  تنُشرالتي   يل في السامرةئصيانة صغيرة في جامعة أري

يل في السامرة، وكل ذلك طبقا للمواصفات الواردة في ئالقيام بأعمال الصيانة الصغيرة في جامعة اري - 3/20صغيرة رقم 

 .املحقاتهمناقصة على وثائق ال

لتلقي الخدمات في الفصول التي لم تكتمل بموجب إجراءات  ين النموذجيينموردال إتمام عددهو  هذه المناقصةالغرض من  

واألرضيات، وأعمال  ،ة، والمرافق الصحيةيدويال حدادة، والاليدوية، والنجارة لفطةجكملة: مالمناقصة األصلية وال

، المكونات الصناعية، نظام الكشف حرفية ودرع، نجارةحدادة حرفية األلمنيوم، ومرافق تكييف الهواء، ومرافق التدفئة، 

نظمة، المقاول األو األبنية ، صيانةساعات العملأسعار ها، نظام التحكم في المباني، األثاث الخارجي، خمادعن الحرائق وإ

 الرئيسي.

شهًرا تقريبًا. لدى  30، أي لمدة 2022، حتى نهاية ديسمبر ةاألصلي مناقصةمتبقية من العقد وفقًا للبعدد االشهر ال دقاعالت 

( 24أربعة وعشرين )حتى  -لكل واحدة وما مجموعه شهًرا  12 بطول( إضافيتين 2الجامعة خيار تمديد العقد لفترتين )

 شهًرا.

 قائمة المواعيد  .2

 النشاط المواعيد رقم

 نشر المناقصة 07/07/2020 1

 الموعد األخير السئلة االستفسار  16/07/2020 2

 إجابات السئلة االستفسار  23/07/2020 3

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

 

 شروط الحد األدنى  .3

 لنفسه في إطار أن ينسب وال يستطيع مقدم العرض  تنظيماتعدد من اللمشترك عرض أنه ال يجوز تقديم  يوضح بهذا



 
 

 
 

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

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

 :في المناقصة

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

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

 يمكنبه مقدم العرض. من السجل المسجل  حّدثسيقوم مقدم العرض بتقديم تقرير م األولي,الشرط  توفر هذاإلثبات  

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

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

 العرض.  -كذلك سيقدم مقدم العرض تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب

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

 العرض. -بالصيغة المرفقة كملحق بتصريح على مقدم العرض  يوقعمن اجل إثبات هذا الشرط األولي س 

 كما هو مطلوب جميع التصديقات المطلوبة سارية المفعول في موعد تقديم العرضسيقوم مقدم العرض بتقديم  ،كذلك 

 العرض.  -بملحق ، 17بند في 

 

لقيمة ضريبة ا ال يشمل (،₪ 350،000)ثالثمائة وخمسون الف شاقل جديد  إيرادات سنوية ال تقل مقدم العرضلدى  

 ؛ 2019 -و 2018، 2017 واحدة من االعوام المضافة، في كل

 العرض. –كملحق ب بالصيغة المرفقة تقديم إفادة خطية  رض، يجب على مقدم العاالوليمن أجل إثبات هذا الشرط 

 

 الف خمسين  حتىقدم عرضه اليه بحجم الفصل الذي عمل ( مشاريع على األقل في مجال 3ثالثة )نفذ مقدم العرض  

 .2019، 2018 واحدة من االعوامضريبة القيمة المضافة ، في كل  يشمل( لكل مشروع، ₪ 50،000) جديدشيكل 

الغاء سيؤدي إلى  ،شيكل لكل مشروع 50،000عن حجمها زيد يمشاريع التي  عرض - يلفت انتباه مقدمي العروض

 .حد االدنىبسبب عدم استيفاء شروط الالعرض 

 

العرض، وكذلك تعبئة  -العرض التوقيع على تصريح المرفق كملحق بلغرض إثبات هذا الشرط، يجب على مقدم 

ومعلومات االتصال  زبائن، والتي تتضمن معلومات عن المشاريع والخبرة مقدم العرض -المعلومات المطلوبة في ملحق ج

 للحصول على توصيات. زبائنمع ال

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


 
 

 
 

حد األدنى لكل فصل على حدة من أجل تلبية شروط الالحد األدنى ط وتحديد شر العرض يتوجب على مقدم، لتبديد الشك

 .قدم فيها عرضهلكل فصل من الفصول التي 

 

، 1953 -رض جميع متطلبات المعيار اإلسرائيلي الرسمي، على النحو المحدد في قانون المعايير لعاممقدم العيستوفي  

 .الفرديموضوع التوجه في العمل  في حال تواجد

 العرض.  -التصريح المرفق كملحق بأن يوقع على  مقدم العرضعلى  يتوجبإلثبات هذا الشرط، 
 

الموعد مصرح به من قبل معهد المعايير في مقدم العرض معتمد كعامل جلفطة  –)فقط(  طةفجل 05فيما يتعلق بفصل  

 .لتقديم العروض األخير

العرض وكذلك ارفاق  -العرض التوقيع على التصريح المرفق كملحق بمقدم ، يجب على هذا األدنىشرط الحد إلثبات 

 من معهد المعايير.جلفطة معتمد  عامل شهادة

يقوم بجميع  بل، مجموعات، لجميع الموضوع هذه المناقصةلتنفيذ الخدمات  ثانويينمقاولين  رضال يستخدم مقدم الع 

 (.ثانويين مقاول رئيسي، حيث يُسمح بالعمل مع مقاولين - 100األعمال بنفسه )باستثناء فصل 

 .العرض -تصريح المرفق كملحق ب أن يوقع علىمقدم العرض ، على األولي إلثبات هذا الشرط

المعدات أو  جودةمل، بما في ذلك معايير أداء العلم يلبي خالف عقدًا أو ومع الجامعة،  مقدم عرض الذي عمل في السابق 

جامعة، وفقًا لتقديرها يعقد في الأو دعوته إلى جلسة استماع  دون النظر اليه عرضه الغاءيجوز للجامعة  -الخدمات 

 الخاص.

 

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

 .ما ورد أعالهالبت فيه، ودون االنتقاص م

 

 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  13:00الساعة  حتى  02.08.2020يمكن 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.ILر وتوجهات وفقا لشروط المناقصة عنوان البريد االلكتروني ألسئلة استفسا

 المحدد في مستندات المناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.

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


 
 

 
 

 مع االحترام,                                   

 جامعة أريئيل

 في الشومرون 

 

 

 


