
 
 

 
 

 – 12/20 مناقصة نموذجية رقم 

 لتزويد معدات حوسبة وبرامج لجامعة أريئيل في السامرة 

 عام  .1

حواسيب ويد زلتمناقصة نموذجية لروض لى تقديم عرشحين اموجب هذا مجمعية مسجلة، بفي السامرة، اريئيل تدعو جامعة  

محمولة، بما في ذلك األجهزة والملحقات واألجهزة الطرفية، وبرمجيات أمن المعلومات، والبرامج التعليمية، والبنية مكتبية و

فقا لما هو واالتفاقيات النموذجية وضمان، كما هو محدد في منح ، والدعم الفني وزبائنالتحتية والشبكات، بما في ذلك خدمة ال

 مالحقها.اقصة على منوثائق المفصل في 

رض التنافس في مجموعة "(، حيث يمكن لمقدم العمجموعاتال)فيما يلي: " مجموعاتيتم تقسيم الخدمات المطلوبة بين عدة  

 أكثر: واحدة أو

 ;تزويد حواسيب )مكتبية ومحمولة(  –" 1مجموعة " 

 تزويد معدات طرفية ومكونات للحواسيب  –" 2مجموعة " 

 ;برامج أمن معلوماتتزويد  –" 3 مجموعة" 

 تزويد برامج تعليم، بنى تحتية وشبكة.  –" 4مجموعة " 

 أو أكثر. ةواحدتقديم عرض في مجموعة  رضيجوز لمقدم الع 

 ( سنوات(.5إلى خمس )ما مجموعه شهًرا لكل منها ) 12لمدة  تينإضافي ينفترتل( 2( سنوات مع خيار تمديد )3لمدة ثالث ) تعاقدال 

 قائمة المواعيد  .2

 النشاط  المواعيد رقم

 نشر المناقصة 02/07/2020 1

ألسئلة االستفسار  أخيرموعد  16/07/2020 2  

 اجابات ألسئلة االستفسار  28/07/2020 3

فقط!( 13:00لتقديم العروض )حتى الساعة  األخيرالموعد  04/08/2020 4  

 

 شروط الحد األدنى  .3

 لنفسه في إطار أن ينسب وال يستطيع مقدم العرض  تنظيماتعدد من اللمشترك عرض أنه ال يجوز تقديم  يوضح بهذا

 المالية و / أو أي تفاصيل أخرى. عائدات، مثل: الخبرة و / أو التخص تنظيم آخربيانات العرض 

 م عرضهروض يستطيع ان يقدفي الموعد النهائي لتقديم العو، ، بشكل تراكميالتالية الشروط االوليةجميع لبي ي مقدم عرض الذي

 :في المناقصة



 
 

 
 

 مقدم العرض هو مشغل مرخص المسجل في سلطة ضريبة القيمة المضافة. 

  .القانون بموجب إسرائيل في رسمي سجل في ومسجلة القانون بموجب أنشئت قانونية هيئة هو العرض مقدم 

 يمكنبه مقدم العرض. من السجل المسجل  حّدثسيقوم مقدم العرض بتقديم تقرير م الشرط األولي, توفر هذاإلثبات  

 لسلطة التنظيمات على عنوان: من خالل الموقع اإللكتروني  حديثشركة  استصدار صيغة

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

 

 .1976 -لسنة ،العمومية الهيئات صفقات قانون بموجب المطلوبة التأشيرات جميع يمتلك العرض مقدم 

 العرض. -تصريح بالصيغة المرفقة كملحق بعلى مقدم العرض  يوقعمن اجل إثبات هذا الشرط األولي س 

كما هو  جميع التصديقات المطلوبة سارية المفعول في موعد تقديم العرضسيقوم مقدم العرض بتقديم  ،كذلك 

 .وشهادات وتصديقاتتراخيص  -د في ملحق  مطلوب

 :التالية، مجتمعة ماليةال متانةال يمتلك العرض مقدم 

₪  1,000,000، 2018و  2017و  2016، في كل من األعوام العائدات المالية لمقدم العرض 

 .ال يشمل ضريبة القيمة المضافة(، جديد )مليون شيكل

لرأي محاسب حول "مصلحة تجارية نشطة، وفقًا  تجارية مصلحة مالحظة رضالع مقدم يملك ال 

 ؛نشطة"

 يتواجد أو/  و ضده أمالك حراسة أمر تنفيذ تم أو /و تصفية إجراءات في العرض مقدم يتواجد ال 

 للدائنين؛ ترتيب في

تصديق  – ه في ملحق  بالصيغة المرفقةمحاسب  تصديق، يجب عليه تقديم األولي لغرض إثبات هذا الشرط

 المرفق للملحق.  7.24.1.5بما في ذلك استمارة  محاسب

فيها  يقدممجموعات التي س، معدات حاسوبية وبرمجيات، وفقًا للزبائن( 3ما ال يقل عن ثالثة )ل العرض زودقدم م 

 .زبونلكل ₪  200,000 بحجم سنوي ال يقل عن، 2019و  2018و  2017 واحدة من بين االعوام، خالل كل عرضه

بالصيغة المرفقة  خطيتصريح هذا، يجب على مقدم الطلب تقديم حد األدنى  شرطلغرض إثبات  

  .لعرضا -كملحق ب 

 خبرة مقدم العرض.  -بالصيغة المرفقة كملحق جالجدول  مألكما سي

 إلثبات. منها معفى انه أو اإلعاقة ذوي لألشخاص المتساوية الحقوق قانون من 9 مادة بتعليمات العرض مقدم يلتزم 

 .العرض – ب ملحق تصريح على سيوقع الشرط، لهذا امتثاله

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


 
 

 
 

أي  لم تتوفر به لذيعرض ا عرض مقدم لغاءالموضحة أعاله تراكمية، وسيتم إ الحد األدنى أن شروط يوضح، 

 .ما ورد أعالهدون البت فيه، ودون االنتقاص م من الشروط

 

حد األدنى لجميع شروط المقدم العرض نفسها أو من خالل اآلخرين امتثال بحص أن تف، ها غير ملزمةيجوز للجامعة، ولكن

تم العثور على  حد األدنى اذاال يلتزم بشروط المقدم العرض وجودها، ويجوز له أن يقرر أن  التصريح عن التي طلب منه

 معلومات متضاربة.

 

 يمكن االطالع على الدعوة لتلقي العروض المفصلة والملزمة على عنوان:

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

أ, 3.0.13أ غرفة  3فقط, في مكاتب قسم شراء في بناية  13:00حتى الساعة   04.08.2020يمكن تقديم العروض حتى موعد أقصاه 

 األخير لتقديم العروض! موعدلن تقبل عروض التي قدمت بعد الساعة المحددة في ال –الحرم الجامعي ميلكان, أريئيل 

 .9079499-054هاتف لموضوع مكان تقديم المغلفات فقط  

  .MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILعنوان البريد االلكتروني ألسئلة استفسار وتوجهات وفقا لشروط المناقصة 

 المحدد في مستندات المناقصة يتغلب على هذا اإلعالن.

 مع االحترام,                                   

 جامعة أريئيل

 في الشومرون 
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