جوردون – الكلية األكاديمية للتربية (جمعية مسجلة)
مناقصة إطار إلنشاء قاعدة موردين لتزويد مواد تنظيف ومنتجات استهالكية
مناقصة رقم 2/2020

 .1ماهية التعاقد
تدعو جوردون الكلية األكاديمية للتربية (جمعية مسجلة) (فيما يلي" -الكلية") ,المعنيين بتقديم عروض لالنضمام لقائمة الموردين لتزويد مواد تنظيف
ومنتجات استهالكية والتعاقد مع الكلية بهذا الخصوص في اتفاقية إطار.
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فترة التعاقد:
تقوم الكلية بتنظيم مناقصة الختيار موردين محتملين لتزويد مواد تنظيف ومنتجات استهالكية (فيما يلي" :البضائع ") .سيتم بين الموردين وبين الكلية التوقيع على
اتفاقية إطار مدتها  12شهر وسيتم تحديد هوية المورد الذي سيتم تنفيذ طلبية البضائع فعليا ً منه من حين الى آخر خالل فترة التعاقد ,حسب شروط المناقصة واتفاقية
اإلطار .يحق للكلية ,في أي وقت خالل فترة التعاقد ,حسب اعتباراتها الحصرية ,تمديد فترة التعاقد بفترات إضافية حتى  12شهر إضافي كل منها وبشرط أن ال تزيد
فترة التعاقد األولى وفترة التعاقد اإلضافية مع المورد عن  60شهر بصورة تراكمية.
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ملخص الشروط المسبقة لالشتراك بالمناقصة -شروط الحد األدنى:
 3.1شروط الحد األدنى ل ُمقدم العرض  -االشتراك بالمناقصة مشروط بتوفر الشروط التراكمية التالية ,في جميع الشروط المذكورة فيما يلي
على مقدم العرض أن يستوفيها بنفسه في موعد تقديم العروض ،إال إذا ذُكر غير ذلك.
3.1.1

مقدم العرض هو فرد أو هيئة قانونية ُمسجلة حسب القانون في إسرائيل .على مقدم العرض الذي هو عبارة عن هيئة
قانونية ُمسجلة أن يكون مسجالً حسب القانون في السجل المناسب وإرفاق لعرضه شهادة تأسيس الشركة أو شهادة
مشتغل مرخص حسب الحاجة.

3.1.2

ُمقدم العرض يستوفي التسجيل في أي سجل يُدار حسب القانون بخصوص موضوع التعاقد ,ويملك ُمقدم العرض جميع
التراخيص ,المصادقات والتصاريح المطلوبة حسب القانون (فيما يلي في هذا البند – "التصاريح").

 3.1.3.1يملك ُمقدم العرض جميع المصادقات المطلوبة حسب قانون صفقات الهيئات العامة للعام ( 1976التي يجب إرفاقها
للعرض):
 3.1.3.2مصادقة من مأمور ضريبيُ ,مدقق حسابات أو مستشار ضرائب ,أو نسخة عنها ,تُثبت ان ُمقدم العرض يُدير ملفات
ضريبية والسجالت التي يجب عليه إدارتها حسب أمر ضريبة الدخل [صيغة جديدة] وقانون ضريبة القيمة المضافة
للعام ( 1975فيما يلي" :قانون ضريبة القيمة المضافة") ,أو أنه معفي من إدارتها وهو معتاد على التبليغ عن مدخوله
لمأمور الضرائب والتبليغ عن الصفقات التي تُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة حسب قانون ضريبة القيمة المضافة.
3.1.3

تصريح حسب المادة 2ب 1من قانون صفقات الهيئات العامة ,بالصيغة ال ُمرفقة ك ُملحق ه' لمستندات المناقصة.

3.1.4

ُمقدم العرض ال يتواجد في إجراءات التفكيك أو اإلفالس.

3.1.5

يجب أن يكون لدى ُمقدم العرض خبرة لمدة  3سنوات على األقل من بين السنوات الخمسة األخيرة ,التي سبقت الموعد
األخير لتقديم العروض للمناقصة ,بتزويد مواد تنظيف ,بحجم مالي يبلغ  250,000شيكل جديد على األقل (ال يشمل
ضريبة القيمة المضافة) في كل سنة من سنوات الخبرة.

3.1.6

تستوفي البضائع متطلبات أي معيار إسرائيلي رسمي ُمسجل ,كما هو ُمسجل في قانون المعايير ,للعام .1953

3.1.7

أي شرط ُمسبق إضافي تحدد في مستندات المناقصة ,حتى لو لم يُذكر في هذا البند.
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االطالع على مستندات المناقصة والتواصل:

يُمكن تحميل مستندات المناقصة من موقع الكلية على االنترنت بالعنوان:
مناقصاتhttp://www.gordon.ac.il/
جهة التواصل :السيدة مايا هرئيل
هاتف 04-8590115 :فاكس153-4-8590115 :
البريد االلكترونيmayah@gordon.ac.il :
نلفت انتباه المهتمين أنه سيتم نشر التصحيحات والتغييرات ,في حالة وجودها في شروط المناقصة يشمل على أي تغيير في التاريخ األخير لتقديم
العروض ,في موقع االنترنت أعاله فقط.
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جولة المقاولين:

موعد جولة المقاولين (االشتراك في جولة المقاولين هو شرط لتقديم العرض)06.02.2020 :
في حرم الكلية بالعنوان :شارع تشارنيحوڨسكي  73حيفا.

6

في الساعة 10:00

مكان وموعد تقديم العروض

على ُمقدمي العروض تقديم عروضهم في العنوان المذكور أعاله ,لصندوق المناقصات الموجود في مكاتب اإلدارة في الغرفة رقم  ,406حتى
تاريخ

27.02.2020

حتى الساعة .13:00

