
 
 

 
 

 High حوسبةوتركيب وخدمة وضمان ودعم نظام مجموعة  زويدلت – 5/20 مناقصة علنية رقم

Performance Computing Cluster (HPC) 

 عام .1

 -20/5رقم  مناقصة علنيةإلى تقديم عطاءات لطاءات بموجب هذا مقدمي العجمعية مسجلة، تدعو جامعة أرييل في السامرة،  

، وكل High Performance Computing Cluster (HPC)يد وتركيب وخدمة وضمان ودعم نظام مجموعة حوسبة زولت

 على ملحقاتها.وثائق المناقصة ما هو مفصل في ذلك وفقًا ل

النظام بمكوناته المختلفة ووفقًا الحتياجات الجامعة، يد وتركيب زووتلمرة واحدة، ( سنوات، ويتضمن شراء 5لمدة خمس ) تعاقدال 

خيار تمديد فترة  ،، وفقًا لتقديرها الخاصفقط( سنوات. للجامعة 5لمدة خمس )ين والمشمولوتوفير الخدمة والضمان المدمجين 

 تراكمية(.سنوات  7حتى ما مجموعه ) فترةلكل شهًرا  12 بطولالخدمة والضمان المطلوبة، لمدة فترتين إضافيتين 

 قائمة المواعيد .2

  النشاطات المواعيد رقم

  نشر المناقصة 10/05/2020 1

 موعد أخير لتقديم أسئلة االستفسار 19/05/2020 2

 إجابات على أسئلة االستفسار 26/05/2020 3

(! فقط13:00موعد تقديم العروض )حتى الساعة  09/06/2020 4  

حسب تعليمات المناقصة آخر موعد لتشغيل النظام 16/09/2020 5  
 

 شروط أولية .3

مقدم العطاء ال و تنظيماتعدد من اللمشترك طاء ال يجوز تقديم عباستثناء الشروط التي حددت شيئًا آخر، أنه  يوضح بهذا,

المالية و / أو أي تفاصيل  عائدات، مثل: الخبرة و / أو التخص تنظيم آخربيانات لنفسه في اطار العطاء أن ينسب يستطيع 

 أخرى.

يستطيع ان يقدم  في الموعد النهائي لتقديم العطاءاتو، ، بشكل تراكميالتالية الشروط االوليةجميع لبي ي مقدم عطاء الذي

 :في المناقصة عطائه

 

 ؛القانونبموجب رسمي في إسرائيل  في سجل تنظم وتسجل بشكل قانونيهو كيان قانوني  مقدم العطاء 3.1

 العطاء.  -سيوقع مقدم العطاء على تصريح بالصيغة المرفقة كملحق ب ،االولي إلثبات هذا الشرط

 شهادات وتصديقات. -ه كما هو مطلوب في ملحق دفي مقدم العطاءتقديم تقرير محدث من السجل الذي تم تسجيل وكذلك 



 
 

 
 

 :وعنوانه ،لتنظيماتسلطة االخاص ب نترنتشركة محدّثة من خالل موقع اال ستصدار شهادةايمكن 

https://www.gov.il/he/service/company_extract  

 

 .1976 -لعام ،العمومية الهيئات صفقات قانون بموجب المطلوبة التأشيرات جميع يمتلك طاءالع مقدم 3.2

 العطاء.  –ملحق ب ة كالمرفقتصريح بالصيغة تقديم  العطاءمقدم الشرط، يجب على  توفر هذاإلثبات 

 - ملحق دكما هو مطلوب في  موعد تقديم العطاءفي  المفعول ساريةالمطلوبة  تصديقاتأيًضا تقديم ال مقدم العطاء يجب على

 وتصديقات.  شهادات

لبيع وتسويق وتوريد وخدمة وضمان في إسرائيل وللنظام، من أحد الشركات  رخصمقدم العطاء هو ممثل م 3.3

  من العطاء: 2.2 بندالمصنعة التالية على النحو المبين في 

3.3.1 LENOVO;  

3.3.2 DELL- EMC; 

3.3.3 QUMULO; 

3.3.4 SCALITY; 

3.3.5 HP; 

3.3.6 CISCO; 

 

كملحق  المرفقة تصريح بالصيغة، يجب على مقدم العطاء التوقيع على الشرط األولي هذاللغرض إثبات االمتثال 

 العطاء. –ب 

لنظام، كما هو لشركة المصنعة لأن مقدم العرض هو ممثل مرخص ل صادقوعليه أيًضا أن يقدم الشهادات التي ت

 وتصديقات.شهادات  -مطلوب في ملحق د 

مناقصة خدمة وضمانة للنظام، على النحو المحدد في وثائق الومنح  زود، رّكب و/ أو الشركة المصنّعة مقدم العطاء 3.4

البالد في  زبائن( 3، على األقل ثالثة )السابق 4.3بند المذكورة في  مصنعةإلحدى الشركات ال رخصهذه، كممثل م

 .2019-2016 السنوات خالل

 العطاء. –كملحق ب  ةالمرفق تصريح بالصيغةتقديم مقدم العطاء ، يجب على هذا الشرط األوليإلثبات 

 مقدم العطاء.  خبرة -ج كملحق  بالصيغة المرفقةكما سيكمل الجدول 

 

https://www.gov.il/he/service/company_extract


 
 

 
 

، مستندات هذه المناقصةلنظام، كما هو محدد في لضمان وخدمة منح مقدم العطاء و / أو الشركة المصنعة قدم وركب و 3.5

( مختلفين من مؤسسات 2) لزبونين، للشروط األولية 4.3 بندألحد الشركات المصنعة المحددة في  رخصكممثل م

 .2019-2016 السنوات خالل 1958-لعاممجلس التعليم العالي، التعليم العالي التابعة ل

سيؤخذ بعين ، 4.4 للشرط األوليلالمتثال  زبائنمقدم العطاء مؤسسة تعليم عالي في إطار السجل في حال أنه يوضح 

 .4.5 ةولياالط وشرالفي اطار أيًضا االعتبار 

 العطاء.  –كملحق ب  بالصيغة المرفقةتصريح تقديم  مقدم العطاءإلثبات هذا الشرط، يجب على 

 .مقدم العطاءخبرة  – جكملحق  بالصيغة المرفقةكما سيكمل الجدول 

 

 النظام 3.6

يستوفي متطلبات المواصفات الفنية ويحتوي  في هذه المناقصةكجزء من عطاءه  مقدم العطاءالنظام الذي اقترحه 

 المواصفات وميثاق الخدمة. -كما هو مبين في ملحق أ  على المكونات المطلوبة ،

 العطاء.  –كملحق ب  تصريح خطي بالصيغة المرفقةتقديم  مقدم العطاء، يجب على األوليإلثبات هذا الشرط 

 مركز دعم هاتفي  3.7

لمدة اثني  ، والذي كان يعمل على التواليخدمة ودعم هاتفييقوم مقدم العطاء و / أو الشركة المصنعة بتشغيل مركز 

بين والتي تكون ساعات عمله على األقل من األحد إلى الخميس  طاء( شهًرا على األقل قبل تقديم الع12عشر )

 .17:00-09:00 الساعات

 العطاء. –كملحق ب  تصريح خطي بالصيغة المرفقةتقديم  مقدم العطاءإلثبات هذا الشرط، يجب على 

. إلثبات امتثاله لهذا نه معفى منهاقوق المتساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة أو امن قانون الح 9بمادة  مقدم العطاءيلتزم  3.8

 .عطاءال -في الملحق ب  تصريح، سيوقع على األوليالشرط 

 

دون  , وذلكأي من الشروط لم يستوفمقدم العطاء الذي  طاءع لغاءالمذكورة أعاله تراكمية، وسيتم إ الشروط االوليةأن  يوضح

 أعاله.بما ورد نتقاص اإل

التي يطلب فيها  وليةشروط األاللجميع مقدم العطاء نفسها أو من خالل اآلخرين امتثال ب، أن تفحص ها غير ملزمةيجوز للجامعة، ولكن

 متناقضة. معلومات اذا تم اكتشاف وليةشروط األالال يلتزم ب مقدم العطاءقرر أن تأن  ا، ويجوز لهيصرح عن توفرهاأن  مقدم العطاءمن 

 

 االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان: يمكن

http://www.ariel.ac.il/management/open 

http://www.ariel.ac.il/management/open


 
 

 
 

أ غرفة  3فقط, في مكاتب قسم شراء في بناية  13:00الساعة  حتى  09.06.2020يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه 

 لن تقبل عروض التي قدمت بعد الساعة المحددة في اليوم األخير لتقديم العروض! –أ, الحرم الجامعي ميلكان, أريئيل 3.0.13

 .9079499-054هاتف لموضوع مكان تقديم المغلفات فقط  

  .MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILوتوجهات وفقا لشروط المناقصة  عنوان البريد االلكتروني ألسئلة استفسار

 المحدد في مستندات المناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.

 مع االحترام,            

 جامعة أريئيل    

 في السامرة    
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