جامعة أريئيل – السامرة:
مناقصة عامة رقم  31/31موافقات اطارية لتزويد حواسيب ،شاشات وخدمات ضمان وصيانة
 .1جامعة أريئيل في السامرة (من اآلن فصاعدا" :الجامعة") تدعو المعنيين لتقديم عروض لتزويد الخدمات التالية:
تزويد حواسيب وشاشات وخدمات ضمان وصيانة من خالل موافقات اطارية (من اآلن فصاعدا" :الخدمات" و
"الحواسيب")
 .2تزويد الخدمات بمرحلتين:
المرحلة األولى -تريد الجامعة شراء  033حاسوب من العرض الذي حصل على أعلى نقاط حسب المقاييس المدونة
في المناقصة .يجب تزويد الحواسيب حتى يوم ( 11.13.10باالتفاق مسبقا مع الجامعة).
المرحلة الثانية -تريد الجامعة طلب شراء حواسيب ومعدات اخرى للحواسيب ،مثل حاسوب متنقل .تختار الجامعة
عدة عروض التي حصلت على أعلى عدد نقاط حسب المقاييس المدونة في المناقصة ،وتوقع مع مقدمي هذه
العروض (باإلضافة الى العرض الفائز في المرحلة األولى) على اتفاقيات اطارية سنوية .يتم البدء بتزويد هذه
الخدمات بالتالؤم مع إعالن ممثل من الجامعة من خالل توجهه لتزويد خدمة معينة.
 .0تتم مرحلة تقديم العرض من خالل عملية مناقصة فعالة في االنترنت أو أي عملية مناقصة اخرى حسب المدون في
المناقصة.
 .4لزم التنويه أن تزويد الخدمات يشمل :تزويد المعدات ،تركيب وتزويد خدمات ضمان وصيانة المعدات المذكورة
أعاله (الضمان يشمل  4سنوات); حسب المدون في المناقصة .يجب التوضيح أن الضمان الخدمات تشمل في
العرض.
 .5تركيز جدول األوقات:
رقم

تاريخ

المهمة

1

15.7.10

إعالن المناقصة

حتى يوم 24.7.10

تاريخ أخير لطرح اسئلة توضيحية

21.7.10

أجوبة لألسئلة التوضيحية

2
3

ممكن الدفع حتى موعد تقديم العرض ،فقط إذا يتضمن دفع رسوم االشتراك 533 -شيكل

4

العرض وثيقة تؤكد دفع رسوم االشتراك
حتى يوم 5.1.10

5

موعد تقديم العروض (حتى الساعة 10:33
فقط

 .6شروط أساسية:
على مقدم العرض االجابة على جميع الشروط األساسية المدونة أدناه حتى موعد تقديم العرض.


المقدم هو جسم قانوني مسجل قانونيا في سجل رسمي في اسرائيل .للتوضيح ،ال يجوز تقديم عرضا
مشتركا لعدة اجسام وال يسمح للمقدم أن ينسب لنفسه معطيا جسما اخرا.



ال يتواجد المقدم في عملية تصفية شراكة و/او يوجد ضده امر تقديرات و/او يتواجد في عملية تسديد
ديون.



حصل المقدم على كل الموافقات المطلوبة حسب قانون الصفقات التجارية العامة.1776 ،



"كفالة العرض" -على العرض أن يشمل شيك مصرفي من بنك تجاري في اسرائيل ،السم " جامعة
أريئيل في السامرة" بقيمة  13,333شيكل .يجب اال يدون في الشيك أي شروط مثل "للكفالة فقط" .ممكن
ان يدون على الشيك خطوط مصلبة أو شيك "للمستحق فقط".



دفع المقدم رسوم اشتراك بقيمة  533شيكل.



يدفع المقدم الحد األدنى لعماله ،باإلضافة الى حقوق مواطنة اجتماعية.



للمقدم دورة مالية سنوية بقيمة  2,333,333شيكل على األقل في السنوات .2312-2313



ال يشترك المقدم في عملية فيها تضارب مصالح مع الجامعة ،ويحق للجامعة حسب تقديرها أن تقرر انه
ال يحق للمقدم الفوز بالمناقصة.



المقدم هو مندوب مفوض للمصنع الذي يزود الجامعة بمنتجاته ضمن هذه المناقضة.



للمقدم مختبر لتصليح الحواسيب مرخصة من قبل مصانع الحواسيب



زود المقدم خالل الثالث سنوات االخيرة ( )2312-2313على االقل  153حاسوبا شخصيا مكتبيا من
صنع مصنع الحواسيب في ثالثة مشاريع مختلفة ألجسام مختلفة .على المقدم عرض قائمة لالجسام التي
زودها بحواسيب في الفترة االخيرة للتأكيد على المذكور اعاله (نموذج  ،2مستند ب).



بمقدرة المقدم أن يزود  033حاسوبا وشاشة حتى يوم  .11.13.10على المقدم توقيع نموذج .5



للمقدم فرع يستطيع تزويد خدمات ضمان وصيانة للمعدات المدونة في هذه المناقصة حسب شروطها،
والذي يتواجد في بعد ال يزيد عن  45كيلومتر عن اريئيل .على المقدم أن يضم مستندات أو موافقات
تؤكد المدون اعاله :وكذلك تعبئة نموذج  5من مستند ب.



للتوضيح ،الشروط المدونة اعاله متراكمة .العرض الذي ال يجيب على هذه الشروط مرفوض.



ممكن مشاهدة المناقصة الكاملة في الموقع http://www.ariel.ac.il/management/open



يجب تقديم العروض حتى تاريخ  5.1.10في تم الساعة  10:33للسكريتارية بجانب عمارة ( 0بجانب
فرع بنك البريد) ،حرم الجامعة ميلكو ،اريئيل -لن تقبل عروض بعد للساعة المذكورة اعاله في اليوم
االخير الستقبال العروض!



البريد

االلكتروني

الستقبال

االسئلة

التوضيحية

والتوجهات

حسب

شروط

المناقضة:

michrazim@ariel.ac.il


المدون في المناقضة يغل ما اتى في هذه الرسالة.
مع االحترام
جامعة أريئيل – السامرة

