دعوة لالنضمام إلى قائمة مقدمي العروض لتزويد تراخيص ميكروسوفت من نوع  EESلصالح جامعة
أريئيل في السامرة ,وكذلك دعوة لتقديم عروض سعر لتزويد هذه التراخيص
 .1جامعة اريئيل في السامرة ,جمعية مسجلة ومركز التصميم والتكنولوجيا ,جمعية مسجلة (فيما يلي "الجامعة") تعلن بموجب
هذا أنها تنوي تقديم قائمة مقدمي عروض لتزويد تراخيص ميكروسوفت من نوع Enrollment for Education ( EES
 ) Solutionsوالذين سيتم السماح لها بالمشاركة في مناقصات مغلقة و  /أو في توجه تنافسي لتلقي العروض ,والتي تقيمها
الجامعة من حين إلى آخر وتدعو بهذا المزودين لالنضمام إلى قائمة العروض هذه.
 .2المرشحين الذين تتوافر فيهم جميع المتطلبات األولية التالية (مجتمعة) مدعوون بموجب هذا إلى تقديم ترشيح لالنضمام إلى
قائمة مقدمي العروض (فيما يلي" :طلب لالنضمام"):
أ .مقدم العرض هو هيئة قانونية مسجلة حسب األصول في سجل رسمي في إسرائيل بموجب القانون.
ب .مقدم العرض يحمل تفويض لبيع تراخيص . ) Enrollment for Education Solutions( EES
ج .مقدم العرض لديه جميع الموافقات المطلوبة بموجب قانون المعامالت للهيئات العامة ,عام 1976-
د .مقدم العرض يفي بأحكام مادة  9من قانون المساواة في الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة أو انه معفي منها.
 .3فقط أولئك الذين يستوفون جميع الشروط يستطيعون االنضمام الى قاعدة البيانات.
 .4أي شخص يرغب في أن ينضم إلى قائمة مقدمي العروض عليه تقديم طلب خطي لالنضمام مع إرفاق كافة المالحق الواردة
في مستندات اإلعالم في ظرف مختوم إلى مكاتب الجامعة ،وبتسليم شخصي إلى غرفة .3أ 13 .0.طابق  0بناية اإلدارة رقم
3أ ,الحرم الجامعي ميلكن ,اريئيل باإلضافة إلى البريد اإللكتروني على العنوان التالي Michrazim@ariel.ac.il :وذلك
حتى موعد أقصاه يوم األحد  23.12.2018الساعة  13:00الموعد المحدد لتقديم طلب لالنضمام و  /أو العرض هو موعد
استالم البريد اإللكتروني في الجامعة.
 .5مقدم عرض الذي يستوفي الشروط األولية أعاله والذي يرغب في االنضمام إلى قائمة مقدمي العروض ,يتوجب عليه أن
يرفق إلى طلب االنضمام أيضا عرض سعر لتزويد تراخيص للثالث ( )3سنوات القريبة ملحق ب المرفق إلى التوجه لتلقي
عرض سعر (فيما يلي" :عرض سعر") .يجب يقدم عرض السعر بنفس الطريقة المذكورة أعاله وحتى هذا الموعد المحدد
في بند .4
 .6ستختار الجامعة العرض الفائز بين مقدمي العروض المدرجين في قائمة مقدمي العروض.
 .7سيطلب من مقدم العرض الفائز تقديم دعوة إلى ميكروسوفت حتى تاريخ  25.12.2018على أقصى حد.
 .8تقديم طلب لالنضمام أو تقديم عرض السعر ال يشكل التزام من قبل الجامعة بأن مقدم العرض يستطيع االنضمام إلى قائمة
مقدمي العروض و /أو تعهد بالتعاقد مع مقدم العرض الذي استجاب للتوجه .باإلضافة إلى ذلك ,ال يلزم ضم مقدم العرض
إلى القائمة ,الجامعة بالتعاقد مع مقدم العرض لشراء التراخيص.
 .9بقية شروط التعاقد مفصلة في شروط اإلعالم.

مع االحترام,
جامعة أريئيل في السامرة

