مناقصة علنية رقم – 15/18
لشراء ,تركيب وصيانة معدات السلكية في المباني القائمة والمباني الجديدة
في جامعة أريئيل في السامرة
 .1عام
 1.1جامعة أريئيل في السامرة ,جمعية مسجلة ,تدعو بهذا مرشحين إلى تقديم عروض لمناقصة علنية رقم 15/18
لشراء وتركيب وصيانة معدات السلكية في المباني القائمة والمباني الجديدة لصالح جامعة أريئيل في السامرة,
وكل ذلك بموجب ما هو مفصل في مستندات المناقصة على جميع ملحقاتها.
 1.2التعاقد لمدة ثالث ( )3سنوات .تستطيع الجامعة أن تمدد االتفاقية لفترتين ( )2إضافيتين بطول سنة واحدة (,)1
ما مجموعه حتى خمس ( ) 5سنوات .مدة التعاقد بالنسبة لخدمة النظام المركب من قبل المزود لن تقل عن 5
سنوات عن موعد تزويد المعدات.
 .2قائمة مواعيد
رقم
1

المواعيد

النشاطات

17/10/2018

نشر املناقصة

2

23/10/2018

موعد أخير لتقديم أسئلة االستفسار

3

29/10/2018

إجابات على أسئلة االستفسار

4

06/11/2018

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

 .2شروط أولية
مقدم عرض الذي يستوفي جميع شروط االولي التالي  ،مجتمع في آخر موعد لتقديم عطاءات في المناقص .

يوضح بهذا ,أنه باستثناء الشروط المعرفة بشكل خاص بشكل مختلف ,ال يمكن تقديم عرض مشترك لعدة
تنظيمات وأن مقدم العرض ال يستطيع أن ينسب لنفسه في إطار عرضه معطيات لتنظيم آخر ,مثل :خبرة و /أو
عائدات مالية و /أو أي تفاصيل أخرى:
مقدم عرض الذي يستوفي جميع شروط االولي التالي  ،مجتمع في آخر موعد لتقديم عطاءات في المناقص يستطيع
أن يقدم عرض لمجموع أو اكثر:

 .3.1مقدم العرض هو هيئة قانونية أنشئت بموجب القانون ومسجلة في سجل رسمي في إسرائيل بموجب القانون.
إلثبات اإلجابة على الشرط األولي ,يتوجب على مقدم العرض أن يوقع على تصريح بالصيغة المرفقة كملحق
ب -العرض.
كذلك ,سيقوم مقدم العرض بتقديم تقرير محتلن من السجل المسجل فيه كما يجب في ملحق د -تراخيص
وشهادات وتصديقات.
 .3.2مقدم العرض يمتلك جميع التأشيرات المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ,لسنة.1976 -
من اجل إثبات هذا الشرط األولي سيقدم مقدم العرض تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب -العرض.
كذلك ,سيقدم مقدم العروض التصديقات المطلوبة بحيث تكون سارية المفعول في موعد تقديم العرض كما هو مطلوب
في ملحق د -تراخيص وشهادات وتصديقات.
 .3.3قام مقدم العرض بإنشاء ،تركيب ،وتزويد (أو زود) خدمات صيان لما ال يقل عن ثالث ( )3أنظم اتصاالت السلكي
خالل السنوات من .2018 -2015
نظام اتصال السلكي ،ألغراض هذا الشرط  ،هو نظام الذي تتوفر فيه جميع الشروط التالي مجتمع :
 .3.3.1نظام مثبت في الحرم الجامعي للمؤسسات األكاديمي و  /أو المؤسسات التعليمي والمستشفيات والمجمعات
العام وهيئات البيع بالتجزئ  ،وما إلى ذلك ؛
 .3.3.2نظام يحتوي على أكثر من مائ ( )100نقط وصول السلكي ( Access Pointלהלן;)"AP" :
 .3.3.3تكلف إنشاء النظام هي ما ال يقل عن مائتين وخمسين ألف ش.ج 250,000( .ش.ج ).ال يشمل ضريب القيم
المضاف .

من اجل إثبات هذا الشرط األولي سيقدم مقدم العرض تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب -العرض ,وكذلك
تعبئة تفاصيل الزبائن والتركيبات في ملحق ج -خبرة مقدم العرض.
 .3.4مقدم العرض ذا تأهيل من نوع ( )Big Dogساري المفعول ,في موعد تقديم المناقصة ,من قبل مصنع معدات
.RUCKUS
من اجل إثبات هذا الشرط األولي سيقدم مقدم العرض تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب -العرض.
كذلك ,سيقدم مقدم العروض التصديقات المطلوبة بحيث تكون سارية المفعول في موعد تقديم العرض كما هو مطلوب
في ملحق د -تراخيص وشهادات وتصديقات.
 .3.5مقدم العرض ارفق إلى عرضه ضمانة مصرفية بمبلغ عشرين الف شاقل جديد ( 20,000ش.ج ).بالصيغة المرفقة
إلى ملحق و  -ضمانة مناقصة.
.3.6

على مقدم العرض أن يطبق تعليمات مادة  9لقانون المساواة في الحقوق ألشخاص ذوي اعاقة أو االعفاء منهم .من
اجل إثبات هذا الشرط األولي سيوقع مقدم العرض تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب -العرض.

.3.7

مقاول الذي عمل في السابق مع الجامعة واخل بالعقد معها -سيتم إلغاء عرضه دون البت فيه.
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  06.11.2018حتى 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 لغرض تسليم المغلفات فقط .0549079499
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

