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الكلّيّةّاألكاديميّةّللتربيةّعلىّاسمّداڤيدّيالين (ج.م)
تطلبّبهذاّتقديمّّعروضّفيّإطارّالمناقصةّالعلنيّةّ1/2019
لتقديمّخدماتّالتزويدّوالصيانةّلطابعاتّوماكيناتّتصوير
كماّهوّمفصّلّأدناه:
 .1ماهية التعاقد:
الكلّيّةّاألكاديميّةّللتربيةّعلىّاسمّداڤيدّيالينّج.مّ(في ماّيليّ"الكلّية") تستقدم بهذا عروضا لتقديم خدمات
التزويد بطابعات وماكينات تصوير وصيانتها في حرم الكلية في شارع معـﭼـال بيت همدراش  ،7القدس (في
ما يلي" :الخدمات") ،كما هو مفصل في مستندات المناقصة.
 .2تعاقد الكلية مع مقدم العرض الذي يقع االختيار على عرضه لتقديم الخدمات (في ما يلي" :مقدّمّالخدمات")
يكون عبر اتفاقية بصيغتها المرفقة بالمناقصة .يجري التعاقد بين مقاول مستقل وزبون ،ولن تمارس في أي
مرحلة من المراحل عالقات عام ٍل ومشغل بين مقدم الخدمات و/أو أي من زبائنه أو المشغلين من قبله ،من
جهة ،والكلية من جهة أخرى.
 .3مراجعةّمستنداتّالمناقصة :بدءا من موعد نشر المناقصة ،تمكن مراجعة مستندات المناقصة على موقع
اإلنترنت التابع للكلية وعنوانهhttps://www.dyellin.ac.il/bids/open_bids :

 .4األسئلةّواالستيضاحاتّمنّقّبلّمقدّمي العروض حول بنود في المناقصة يجب توجيهها خطيا إلى الكلية ،على
العنوان اإللكتروني التالي rachelab@dyellin.ac.il :حتّى يوم األحد الموافق  17.2.2019في الساعة
 15:00ب .ظ .تظهر األجوبة في موقع الكلية في العنوان المذكور أعاله.
 .5شروط الحدّّاألدنىّلتقديمّالعروض:
تسمح المشاركة في المناقصة لمقدمي العروض الذين يستوفون هم بأنفسهم -عند تقديم عرضهم-جميع شروط
الحد األدنى المفصلة أدناه .سيجري شطب العرض الذي ال يستوفي شرط الحد األدنى.
 5.1شرطّالحدّّاألدنىّالعامّة:
 5.1.1مقدم العرض الذي يعتبر شركة يرفق بعرضه شهادة شركة ،ومطبوعة لملخص التسجيل حوله
في دفتر قانوني ،وتصديقا من قبل مدقق حسابات /محا ٍم حول أصحاب حق التوقيع من قبل
شركة مقدم العرض .يوضح بهذا أنه ال يمكن تقديم عرض مشترك من قبل عدد من الشركات،
وال يستطيع مقدم العرض أن ينسب لنفسه في إطار عرضه بيانات شركة أخرى غير شركته.

 5.1.2مقدم العرض الذي يعتبر صاحب عم ٍل مستقال ومرخصا يلحق شهادة صاحب عمل مستقل
ومرخص ،على أن تكون سارية عند موعد تقديم العرض.
 5.1.3يمتثل مقدم العرض لتعليمات قانون صفقات األجسام العامة (وجوب إدارة الحسابات ،وتسديد
مستحقات الضريبة ،والحد األدنى من األجر ،وتشغيل العمال األجانب وما شابه) .1976 ،كي
سار وفق القانون المذكور
ق
يثبت مقدم العرض أنه يستوفي هذا الشرط ،يقوم بإرفاق تصدي ٍ
ٍ
ويوقع على تصريح (مرفق هنا كملحق ب من مستندات العرض).
 5.1.4الدورة المالية السنوية لدى مقدم العرض ال تقل عن  200,000شيكل (ال يشمل ذلك ضريبة
القيمة المضافة) ،من خدمات التزويد والصيانة للطابعات وماكينات التصوير للخدمات التي
تشكل موضوع هذا العرض ،وذلك في كل واحدة من السنوات الثالث األخيرة (2016؛ 2017؛
.)2018
 5.1.5يرفق مقدم العرض بعرضه تصديق مدقق حساباته حول حجم الدورة المالية السنوية بحسب
الصيغة المعروضة كملحق "جـ" من مستندات المناقصة.
 5.1.6يلحق مقدم العرض بعرضه كفالة بنكية قائمة بذاتها وغير مشروطة بقيمة  10,000شيكل وتكون
سارية بدءا من موعد تقديم العرض حتى تاريخ  ،25.5.2019وذلك بالصيغة المرفقة هنا
كملحقّ"د" من مستندات المناقصة.
 5.2شروطّالحدّّاألدنى :التجربةّوالمتطلّباتّالمهنيّة:
 5.2.1أن يكون مقدم العرض قد زود ،خالل الفترة الواقعة بين العامين  ،2018-2016ثالثة ( )3زبائن
على األقل بخدمات التزويد والصيانة لطابعات وماكينات تصوير لمدة ثالث ( )3سنوات
متواصلة على األقل (لكل زبون على حدة) ،على أن يكون قد زود اثنين ( )2من هؤالء بعشرين
ماكينة على األقل.
 5.2.2أن يتوافر لدى مقدم العرض ،عند تقديم العرض ،ثالثة زبائن على األقل من القدس (أو في نطاق
 30كيلومترا من القدس).

 .6إدارةّالمفاوضات-يحق للكلية أن تجري مفاوضات وفق ما هو مفصل في الدعوة لتقديم المناقصة ،لكنها ليست
ملزمة بالقيام بذلك.
 .7كل ما ذكر أعاله ال يلغي حق الكلية إلغاء المناقصة كما حدد في الدعوة للمناقصة.
 .8يقدم العرض الذي يحتوي جميع المستندات المطلوبة بالظرف المختوم ،ويسجل عليه :مناقصةّ 2019/1لتقديمّ
خدماتّالتزويدّوالصيانةّلطابعاتّوماكيناتّتصوير“ ،ويودع في صندوق المناقصات في مكتب محاسب
الكلية في شارع معـﭼال بيت همدراش  ،7القدس ،البناية "أ" ،الطابق الرابع ،الغرفة  ،421حتّىّموعدّأقصاهّ

ّ،4.3.2019فيّالساعةّالثالثةّبعدّالظهرّ( .)15:00لن يكون في اإلمكان تسلُّم مستندات المناقصة بعد هذا
الموعد.
وتقبّلواّفائقّاالحترام،
ّالكلّيّةّاألكاديميّةّللتربيةّعلىّاسمّداڤيدّيالينّ(ج.م)

