הזמנה להצטרפות לרשימת מציעים לאספקת רישיונות מיקרוסופט מסוג  EESעבור
אוניברסיטת אריאל בשומרון וכן הזמנה להגשת הצעות מחיר לאספקת רישיונות אלה
 .1אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר ו -המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה ,ע"ר (להלן "האוניברסיטה"( מודיעה
בזאת כי בכוונתה לערוך רשימה של מציעים לאספקת רישיונות מייקרוסופט מסוג Enrollment for ( EES
 ) Education Solutionsאשר יהיו רשאים להשתתף במכרזים סגורים ו/או בפניה תחרותית לקבלת הצעות
שתערוך האוניברסיטה מעת לעת ומזמינה בזאת ספקים להיכלל ברשימת מציעים זו.
 .2מועמדים העונים על כל דרישות הסף שלהלן (באופן מצטבר) מוזמנים בזאת להגיש מועמדות להצטרפות
לרשימת המציעים (להלן" :בקשת ההצטרפות") :
א.
ב.
ג.
ד.

המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין.
למציע הסמכה למכירת רישיונות . ) Enrollment for Education Solutions ( EES
בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
המציע מקיים את הוראת ס'  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן.

 .3רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף יוכלו להיכלל במאגר.
 .4כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים יגיש בקשת הצטרפות בכתב על כל נספחיה המפורטים במסמכי
ההודעה במעטפה סגורה אל משרדי האוניברסיטה ,במסירה אישית לחדר .3א 13 .0 .בקומה  0בבניין
ההנהלה מספר 3א ,קמפוס מילקן ,אריאל ובנוסף בדוא"ל לכתובת michrazim@ariel.ac.il :וזאת עד
ליום א'  23.12.2018בשעה  13:00לכל המאוחר .המועד הקובע לעניין הגשת בקשת הצטרפות ו/או הצעת
מחיר הוא מועד קבלת הדוא"ל באוניברסיטה.
 .5מציע העומד בתנאי הסף לעיל אשר מעוניין להיכלל ברשימת המציעים ,יהיה רשאי להגיש יחד עם בקשת
ההצטרפות גם הצעת מחיר לאספקת הרישיונות עבור שלוש ( )3השנים הקרובות בנוסח נספח ב' המצורף
לפניה לקבלת הצעת מחיר (להלן" :הצעת המחיר") .הגשת הצעת המחיר תהיה באותו אופן המפורט לעיל
ועד לאותו מועד כאמור בסעיף .4
 .6האוניברסיטה תבחר את ההצעה הזוכה מבין המציעים הכלולים ברשימת המציעים.
 .7המציע הזוכה יידרש להעביר הזמנה למייקרוסופט עד ליום  25.12.2018לכל המאוחר.
 .8אין בהגשת בקשת הצטרפות או בהגשת הצעת המחיר משום התחייבות של האוניברסיטה ,כי המציע רשאי
להיכלל ברשימת המציעים ו/או משום התחייבות להתקשרות עם מציע שנענה לפניה .כמו כן אין בצירוף
מציע לרשימה בכדי לחייב את האוניברסיטה להתקשר עם המציע לרכישת רישיונות.
 .9יתר תנאי ההתקשרות מפורטים בתנאי ההודעה.
בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

