مناقصة علنية رقم 24/17
إضافة وصيانة شبكة السلكية في مجمع الكرفانات
التابع لجامعة أريئيل في الشومرون
.1

عام

جامعة أريئيل في السامرة ,جمعية مسجلة ,تدعوكم بهذا إلى تقديم عروض لمناقصة علنية رقم 24/2017
إلضافة شبكة السلكية في مجمع الكرفانات التابع لجامعة أريئيل في السامرة ,وكل ذلك بموجب ما هو مفصل
في مستندات المناقصة.
 .2قائمة المواعيد

المواعيد

النشاطات

رقم
1

22/10/2017

نشر المناقصة

2

 29/10/2017الساعة 10:00

جولة مقاولين -عند بوابة دافيد -الدخول لممشاه

3

5/11/2017

موعد أخير ألسئلة االستفسار

4

12/11/2017

إجابات ألسئلة االستفسار

5

19/11/2017

موعد تقديم العروض (حتى الساعة !13:00
فقط)

الحرم الغربي (شارع رامات جوالن) في
جامعة أريئيل في السامرة

 .3شروط مسبقة:
 .3.1مقدم العرض هو هيئة أنشئت بموجب القانون والمسجلة في كل سجل رسمي إلزامي بموجب القانون في إسرائيل.

 .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 -
 .3.4مقدم العرض هو شركة المتخصصة في مواضيع اتصاالت البيانات.
 .3.5تستخدم ما ال يقل عن  15مهندس مهني في مواضيع اتصاالت البيانات -يجب إرفاق تصريح موقع مصادق
عليه أمام محامي.
 .3.6مقدم العرض أنشئ ,ر ّكب وقام بصيانة ما ال يقل عن ( )3أنظمة اتصاالت السلكية خالل السنوات -2014
 .2017نظام السلكي ,في سياق هذا الشرط هو نظام الذي يتوفر به جميع الشروط اآلتية:
.3.6.1

نظام الذي تم تركيبه في حرم مؤسسات أكاديمية و /أو مؤسسات تربية وتعليم ,مستشفيات,
مناطق عامة وهيئات البيع بالتجزئة وغيرها.

.3.6.2

نظام ذا ما ال يقل عن مائة ( )100نقطة ربط السلكية ( Access Point -فيما يلي;)"AP" :

.3.6.3

تكلفة إنشاء النظام ال تقل عن مائتين وخمسين ألف شاقل جديد ( 250,000ش.ج.).
يجب إرفاق تصريح موقع وتفاصيل زبائن وأشخاص االتصال للتأكد من هذا البند في ملحق
د -تراخيص ,موافقات وشهادات.

 .3.7العائدات التجارية للشركة خالل كل واحدة من السنوات  2016 -2014ال تقل عن خمسة وعشرين مليون
شاقل جديد ( 25,000,000ش.ج -).يجب إرفاق مصادقة محاسبة بالنسبة للعائدات المالية.
 .3.8مقدم العرض يستخدم مدير مشروع خبير في اتصاالت البيانات ,ذا تدريب مهندس نظام مؤهل الذي قام
بإدارة إنشاء ما ال يقل عن نظامي اتصاالت السلكية (كتعريفها في بند  )3.5خالل السنوات -2017-2014
يجب إرفاق سيرة ذاتية ,وتفصيل الخبرة.
 .3.9مقدم العرض هو صاحب تأهيل من نوع ( )Big Dogساري المفعول ,في موعد تقديم المناقصة ,من قبل
مصنع معدات  .RUCKUSيوضح أن الشروط األولية المفصلة أعاله مجتمعة ,وعرض مقدم عرض الذي ال
يستوفي احد الشروط ,سيلغى دون البت فيه وذلك دون اإلضرار من المحدد أعاله.

يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان:
http://www.ariel.ac.il/management/open

يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه  19.11.2017حتى الساعة  13:00فقط ,في مكاتب قسم شراء في بناية  3أ
غرفة 3.0.13أ ,الحرم الجامعي ميلكان ,أريئيل – لن تقبل عروض التي قدمت بعد الساعة المحددة في اليوم األخير لتقديم
العروض!
هاتف لموضوع مكان تقديم المغلفات فقط .054-3394838
عنوان البريد االلكتروني ألسئلة استفسار وتوجهات وفقا لشروط المناقصة .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
المحدد في مستندات المناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.
مع االحترام,
جامعة أريئيل
في السامرة

