مناقصة عامة رقم  15/11تزويد خدمات ولوج الى اإلنترنت
المركز الجامعي اريال في السامرة (في ما يلي – "المركز" او "الداعي") ،يدعو بهذا جميع المعنيين
لتقديم اقتراحاتهم لتزويد الخدمات التالية :تزويد خدمات ولوج الى االنترنت كما هو مفصّل في وثائق
المناقصة (فيما يلي " -الخدمات").
تشمل الخدمات تزويد حوالي  50ميغا من االتصاالت المتماثلة وحوالي  50خط اتصاالت غير متماثلة
باالضافة الى بقايا .Load Balancing
يدور الحديث حول تقدير القيمة فقط وال يدل على اي التزام يقوم به المركز لطلب أي كمية من
عرض الخط وخطوط غير متماثلة.
سيتم اختيار مزّودين اثنين ضمن إطار المناقصة.
ستشمل اقتراحات المقترحين خدمات شبكة يقدّمها مزوّد ثانوي ،ويقوم صاحب االقتراح بشمل
اقتراحين على األقل من مزوّدَي شبكات مختلفَين ويملك المركز الحق في اختيار واحد من بين مزوّدي الشبكة.

مدة العقد:
 .1فترة العقد هي  12شهرًا ،ويستطيع الداعي فقط تجديد العقد في كل سنة لفترة  5سنوات اضافية.
 .2الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم
االقتراحات للمناقصة:
المقترح هو مواطن اسرائيلي أو شركة مسجّلة بحسب القانون
.1
االسرائيلي؛
يملك المقترح رخصة لتقديم خدمات ولوج الى االنترنت من وزارة
.2
االتصاالت؛
يملك المقترح الخبرة في تزويد الخدمات المذكورة في هذه المناقصة
.3
خالل السنوات الخمس األخيرة ،في ثالث مؤسسات على األقل يكون في كل
منها  2000محطة عمل كحد أدنى موصولة باالنترنت؛
يملك المقترح امكانية ولوج الى الشبكة العالمية بعرض خط ال يقل عن
.4
 GB5؛
يملك المقترح ثالثة  POPعلى األقل في اسرائيل وواحد على األقل
.5
خارج اسرائيل؛
يملك المقترح مخرجَين على األقل غير مرتبطَين بالشبكة العالمية
.6
المتوفرة لديه؛
يصرّح المقترح بأنه يستطيع تزويد الخدمات في أي وقت بما فيه ساعات
.7
الطوارئ؛
أن تكون للمقترح دورة مالية ال تقل عمّا مجموعه  500000شيكل في
.8
العام 2010؛
ان يدفع المقترح كلفة االشتراك في المناقصة وتبلغ  3,000شيكل؛
.9
 .11المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين
و/أو ليس متواجدًا في مرحلة تسديد ديون؛
 .11يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة،
1976؛

 .12ان يدفع المقترح لموظّفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيها
الفروقات في الحقوق االجتماعية؛
 .13ال يقوم المقترح بأعمال فيها تضارب مصالح مع أعمال الداعي ،ويحق
للداعي ،بحسب قراره الحصري ،اقرار عدم امكانية المقترح بفوز هذه
المناقصة؛
.3
.4
.5
.6

على

اقتراحات

على

العنوان:

يمكن رؤية طلب مفصّل وملزم للحصول
.http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم االقتراحات يوم  15.1.12فقط حتى الساعة  15:00فقط ،الى لجنة المدير ،المبنى 3أ
(طابق الدخول) ،كمبوس ميلكو ،اريال – لن نقبل الطلبات بعد هذه الساعة!
عنوان البريد االلكتروني لألسئلة اإلستفسارية والتوجّهات بحسب شروط المناقصة
.michrazim@ariel.ac.il
المذكور في أوراق المناقصة يغلب هذا االعالن.

مع تحياتنا،
المركز الجامعي أريال في السامرة

