مناقصة عامة رقم  14/13لتصميم ،تنفيذ ،تطبيق وصيانة نظام ERP
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جامعة أريال في شومرون (في ما يلي " -الجامعة") ،تدعو بهذا كل المعنيين الى تقديم اقتراحاتهم
لتصميم ،تنفيذ ،تطبيق وصيانة نظام  .ERPالمناقصة هي مناقصة مع تحديد مجموعة مقترحين
نهائية وامكانية التفاوض ،كل هذا بحسب المفصّل في وثائق المناقصة.
يتم التشديد على أن تزويد الخدمات يشمل :القيام بتصميم مفصّل وتحليل الفروق أمام النظام
المطلوب ،تطوير ومالءمة النظام بحسب المتطلبات الظاهرة في التفاصيل التقنية ،تنفيذ وتطبيق
وتركيب النظام ويشمل هذا تركيز المعطيات وإرشاد المستخدمين ،وهذا كله بحسب ما يظهر في
وثائق المناقصة .يتم التشديد على شمل كفاة وخدمة لمدة  12شهر ضمن السعر المقترح الذي يقدمه
المقترح .وستملك الجامعة امكانية تجديد خدمات الصيانة في كل سنة حتى فترة متراكمة من 10
سنوات.
منذ إعالن الرابح ،يتحضّر المقترح الرابح لبدء تنفيذ المشروع خالل أسبوعين ،وهنالك فترة
مخصصة من ثمانية أشهر منذ انتهاء المشروع حتى البدء بالعمل بالنظام بشكل كامل.
الجامعة تحتفظ لنفسها بحق اختيار األجزاء من بين الئحة المتطلبات التي ستقوم بطلبها فعليًا من
الرابح بالمناقصة.
في ما يلي جدول المواعيد في المناقصة:
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النشاط
التواريخ
اعالن المناقصة
6/10/13
جولة المقترحين
14/10/13
التاريخ األخير لألسئلة التوضيحية
حتى يوم 22.10.13
اإلجابة عن األسئلة التوضيحية
28/10/13
الموعد
حتى
الدفع
يمكن
دفع كلفة االشتراك وتبلغ  20222شيكل
األخير لتقديم االقتراحات،
شرط أن يشمل اقتراح
المقترح وثيقة تشير الى دفع
رسم االشتراك
موعد تقديم االقتراحات (حتى الساعة
حتى يوم 7.11.13
 !12:00:00فقط)

 .6الشروط:
على مقدم االقتراح استيفاء جميع الشروط العامة المفصّلة أدناه ،على نحو متراكم ،وحتى التاريخ األخير لتقديم
االقتراحات للمناقصة .استيفاء الشروط هي شرط مسبق للمشاركة في المناقصة .المقترح الذي ال يستوفي كل
الشروط ،لن يستطيع المشاركة في المناقصة ويتم الغاء اقتراحه.
المقترح هو جهة قانونية يخضع للقانون ومسجّل في السجالت االسرائيلية بحسب ما
أ.
ينطبق .يوضح بهذا انه ال يمكن تقديم اقتراح مشترك لعدة جهات وان المقترح ال يمكنه أن
يشمل ضمن اقتراحه معطيات شركة أخرى ،مثالً :خبرة و/أو ربح مالي و/أو كل تفصيل
آخر؛
المقترح ليس في مرحلة التفكك و/أو لم تنفّذ عليه أي عقوبات أو دين و/أو ليس متواجدًا
ب.
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يملك المقترح جميع المستندات المطلوبة بحسب قانون المعامالت العامة1976 ،؛
"كفالة االقتراح"  -على المقترح أن يُرفق اقتراحه بشيك بنكي ،صادر عن بنك تجاري
اسرائيلي ،لصالح "المركز الجامعي اريال في السامرة" بقيمة  50000شيكل .على
الشيك لن تظهر أي تقييدات مثل "לביטחון בלבד" .يمكن ان يكون شيك مخطط
("קרוס") و/أو شيك محدد الصرف ("למוטב בלבד") .من أجل إزالة الشك ،نحن ال
نتحدث عن كفالة بنكية أو شيك المقترح ،وإن كان شيك بنك تجاري كما ذكر سابقًا.
ان يدفع المقترح كلفة االشتراك في المناقصة وتبلغ  2,000شيكل؛
أن يدفع المقترح لموظّفيه بحسب الحد األدنى المطبّق بالقانون ،بما فيها الفروقات في
الحقوق االجتماعية؛
ال يقوم المقترح بأعمال فيها تضارب مصالح مع أعمال الجامعة ،ويحق للجامعة ،بحسب
قرارها الحصري ،اقرار عدم امكانية المقترح بفوز هذه المناقصة؛
المقترح زوّد خدمات تصميم ،تنفيذ ،تطبيق وصيانة النظام المشار اليه في هذه المناقصة
في السنوات الثالث ( )3األخيرة التي سبقت الموعد األخير لتقديم اقتراحات المناقصة؛
للمقترح حجم مدخول سنوي ال يقل عن  8,000,000شيكل 1خالل كل سنة من -2010
2012؛
المقترح يشغّل  25موظّف على األقل في مجال الـ ERPفي يوم تقديم االقتراح؛
المقترح سيقدّم في المناقصة اقتراح لنظام يكون اساس معطياته من نوع MS-SQL؛
المقترح سيحصل على عالمة  80على األقل في استيفائه للمتطلبات التقنية؛
المقترح ،حتى الموعد األخير لتقديم اقتراحات المناقصة ،قدّم خدمات تنفيذ ،تطبيق
وصيانة لنظام  ERPلثالث جهات/شركات ،في السنوات الخمس األخيرة قبل موعد تقديم
االقتراحات ،وكان في كل جهة/شركة كمية من  40مستخدم على االقل؛
المقترح هو منتج و/أو ممثل مرخّص للمنتج ،في كل ما يخص المنتجات و/أو المركبات
التي يقترح تزويدها للجامعة ضمن إطار هذه المناقصة؛
مسؤول المشروع المقترح يملك على األقل  5سنوات في تطبيق وإدارة مشاريع في أنظمة
المعلوماتية ،وأدار مشروع  ERPواحد على األقل يتألف من  40مستخدم على األقل؛

يوضح أن الشروط المذكورة أعاله هي متراكمة ،االقتراح الذي ال يستوفي شرط واحد من
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هذه الشروط سيتم شطبه من دون انقاص ما ذكر اعاله.
 .8سيكون هنالك اجتماع للمزوّدين في يوم  14/10/13في الساعة  10:00في قاعة االجتماعات
العليا ،الطابق  3في مبنى اإلدارة (المبنى رقم  3أ) في كمبوس ميلكو في أريال .المشاركة في
االجتماع هي اختيارية.
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على اقتراحات

على

العنوان:

يمكن رؤية طلب مفصّل وملزم للحصول
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.http://www.ariel.ac.il/management/open
يمكن تقديم االقتراحات حتى يوم  7/11/13فقط حتى الساعة  12:00فقط ،الى المكتب
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المركزي ،قرب المبنى ( 3قرب فرع بنك البريد) ،كمبوس ميلكو ،أريال–في اليوم االخير لالقتراح،
لن نقبل الطلبات بعد هذه الساعة!
عنوان البريد االلكتروني لألسئلة اإلستفسارية والتوجّهات بحسب شروط المناقصة
.12
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
ما ذكر في اوراق المناقصة يغلب على هذا االعالن.
مع تحياتنا،
جامعة أريال
السامرة
 1نظرًا لنوع المشروع ،مدته والتعقيد التكنولوجي ،هنالك حاجة الى مقدرة مالية كبيرة تزيد عن المحدد في البند ب في قوانين التزام
المناقصات.1992 ،
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