مناقصة علنية رقم 25/17
لتزويد أنظمة جدار حماية لجامعة أريئيل في السامرة
عام

.1

جامعة أريئيل في السامرة ,جمعية مسجلة تدعوكم بهذا لتزويد أنظمة جدار حماية تنظيمي ( ,)FireWallوجميع
ذلك بموجب ما هو مفصل في مستندات المناقصة على ملحقاتها.
فيما يلي قائمة تركيز مواعيد في المناقصة (خاضع لتعليمات المناقصة) :

 .2قائمة مواعيد
رقم

المواعيد
10/12/2017
14/12/2017

نشر المناقصة
موعد أخير ألسئلة االستفسار

3

18/12/2017

إجابات ألسئلة االستفسار

4

21/12/2017

موعد تقديم العروض (حتى الساعة !13:00

1
2

النشاطات

فقط)

 .3شروط أولية

يستطيع تقديم عرض ,مقدم العرض الذي يستوفي جميع الشروط األولية اآلتية ,مجتمعة ,في الموعد األخير لتقديم العروض
للمناقصة:
 .3.1مقدم العرض هو هيئة قانونية أنشئت بموجب القانون ومسجلة في سجل رسمي في إسرائيل بموجب للقانون.
يوضح بهذا ,أن مقدم العرض ال يستطيع أن ينسب لنفسه في إطار عرضه معطيات لتنظيم آخر ,مثل :خبرة و/
أو عائدات مالية و /أو أي تفاصيل أخرى,

 .3.2مقدم العرض ال يتواجد في إجراء تفكيك و /أو تم اتخاذ أمر حصر أمالك ضده و /أو يتواجد في إجراء تسوية
دائنين,
 .3.3مقدم العرض يمتلك جميع التأشيرات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ,لسنة,1976 -
.3.4

لمقدم العرض عائدات مالية سنوية ال تقل عن  5,000,00ش.ج( .خمسة مليون شاقل جديد) في كل واحدة من
السنوات ;2016 ,2015 ,2014

.3.5

مقدم العرض يمتلك ما ال يقل عن ثالثة ( )3زبائن نشطين في البالد في مرحلة تقديم العرض ,والذي زود ,ر ّكب وصان
لهم نظام موازي للنظام المقترح من قبله في هذه المناقصة (نظام من سلسلة  ENTللمنتج) .بحيث زبون واحد على األقل من
بين الزبائن المذكورة أعاله هو:


مؤسسة للتعليم العالي ,والذين يتعلم فيه ما ال يقل عن  5,000طالب ,في إطار سنة تعليمية واحدة,
أو



شركة التي تشمل ما ال يقل عن  3,000مستخدم.

 .3.6مقدم العرض ,في موعد تقديم المناقصة ولمدة  12شهرا التي سبقت التقديم ,على األقل ,لديه أعلى تأهيل ,كما هو مع ّرف من
قبل المنتج الذي يصنع النظام موضوع عرض مقدم العرض:
Check Point Software Technologies : " 4 Stars " Partner .3.6.1
Fortinet : " Gold " Partner .3.6.2
Palo Alto Networks : " Gold " Partner .3.6.3
 .3.7النظام المقترح من قبل مقدم العرض في إطار هذه المناقصة ,يستوفي ,في موعد تقديم العروض ,جميع المتطلبات األولية
في قائمة االستجابة المفصلة في ملحق ط -متطلبات األنظمة ,لمستندات المناقصة,
 .3.8مقدم العرض أرفق إلى عرضه ضمانة مصرفية (ملحق ز -ضمانة مناقصة) بمبلغ  5,000ش.ج( .بالكلمات :خمس آالف
شاقل جديد),

يوضح ,أن الشروط األولية المفصلة أعاله هي مجتمعة ,عرض لمقدم عرض الذي لم تتوفر به احد تلك الشروط,
سيلغى دون البت فيه وذلك دون اإلضرار بما ذكر أعاله.
يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان:

http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه  21.12.2017حتى الساعة  13:00فقط ,في مكاتب قسم شراء في بناية  3أ
غرفة 3.0.13أ ,الحرم الجامعي ميلكو ,أريئيل – لن تقبل عروض التي قدمت بعد الساعة المحددة في اليوم األخير لتقديم
العروض!
هاتف لالستفسار في موضوع مكان تقديم المغلفات فقط .054-3394838
عنوان البريد االلكتروني ألسئلة استفسار وتوجهات وفقا لشروط المناقصة .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
يتغلب المحدد في مستندات المناقصة على هذا اإلعالن.

مع التحيات,
جامعة أريئيل
في السامرة

