9.8.2020

الكلية األكادميية للتبية على اسم دافيد ايلني (ج.م)
تدعو هبذا إىل تقدمي عروض يف إطار مناقصة علنية رقم
للتزويد بشبكة ال سلكية ،وتركيبها وإدماجها
كما هو مفصل فيما يلي:
 .1ماهية التعاقد:
تدعو الكلية األكادميية على اسم دافيد ايلني (ج .م) (فيما يلي " :الكلية") إىل تقدمي عروض للتزويد
بشبكة السلكية وتركيبها وإدماجها ،على النحو الذي جرى تفصيله يف مستندات املناقصة (فيما يلي"
اخلدمات").

 .2تعاقد الكلية مع مقدم العرض الذي سيقع االختيار على عرضه لتقدمي اخلدمات (فيما يلي " :مقدم
اخلدمات") سيتم من خالل اتفاق ابلصيغة املرفقة ابملناقصة .التعاقد سيجري بني مقدم خدمات مستقل
وزبون ،ولن تسري يف أي مرحلة من املراحل عالقات عامل-مشغل بني مقدم اخلدمات و/أو أي من عامليه
و/أو أي من املشغلني من قبله ،وبني الكلية.

 .3مراجعة مستندات املناقصة :بعد نشر املناقصة مباشرة ميكن االطالع على مستندات املناقصة على موقع
االنرتنت التابع للكلية.https://www.dyellin.ac.il/bids/open_bids :

 .4جب تقدمي األسئلة أو الطلبات التوضيحية من قبل مقدمي العروض حول بنود يف املناقصة خطيًا للكلية
على الربيد االلكرتون التايل rachelab@dyellin.ac.il :حىت يوم األحد املوافق 30.8.2020
يف الساعة  .16:00تظهر اإلجاابت على موقع الكلية على العنوان املذكور أعاله.

 .5شروط احلد األدىن لتقدمي العروض:

ال حيق ملن ال يستويف الشروط التالية تقدمي عرض للمناقصة:

 .5.1شروط احلد األدىن العامة:

 .5.1.1ي ِ
لحق مقدم العرض الذي هو شركة شهادة شركة ونسخة ورقية مستجدة مللخص التسجيل
الذي يدار حوله يف تدوين قانون ،وكذلك مصادقة من قبل مدقق حساابت /حمامي حول
املخولني ابلتوقيع من قبل الشركة مقدمة العرض .نوضح هبذا أبنه ال جيوز تقدمي عرض مشرتك
لعدد من الشركات ،وال حيق ملقدم العرض أن ينسب لنفسه (يف إطار عرضه) بياانت لشركة
أخرى.
 .5.1.2مقدم العرض املرخص ( عوسيك مورشيه) ي ِ
لحق شهادة "عوسيك مورشيه سارية لفرتة تقدمي
العرض.
 .5.1.3مقدم العرض ميتثل لقانون صفقات األجسام العامة (واجب إدارة احلساابت ،وتسديد
الضرائب ،وتسديد أجر احلد األدىن ،وتشغيل العمال األجانب قانونيا) .1976 ،كي يثبت
استيفاء هذا الشرط ،يتوجب على مقدم العرض أن يرفق مصادقة سارية وفق القانون املذكور،
ويوقع على التصريح املرفق كملحق "ب " يف مستندات املناقصة.
 .5.1.4الدورة املالية ملقدم العرض ال تقل عن  350,000شيكل (بدون ضريبة القيمة املضافة) ،يف
كل واحدة من السنوات الثالث األخرية (.)2019 ،2018 ،2017
ِ
يلحق مقدم العرض مصادقة مدقق حساابته حول حجم الدورة املالية السنوية حبسب الصيغة
املرفقة كملحق ج من مستندات املناقصة.
ِ .5.1.5
يلحق مقدم العرض بعرضه كفالة بنكية مستقلة وغري مشروطة بقيمة  130,000شيكل،
وتكون سارية بدءا من موعد تقدمي العروض وحىت  ،30.11.2020ابلصيغة املرفقة كملحق

"د" ملستندات املناقصة.

 .5.1.6يتوجب على مقدم العرض أو مندوب معتمد من قِبله أن يشارك يف جولة مقدمي العروض.
ال حيق ملقدم العرض الذي مل يشارك يف اجلولة أن يشارك يف العرض .يطلب من مقدمي
العروض إحلاق تلخيص اجلولة ابملستندات اليت قدموها يف املناقصة مع توقيعهم الشخصي.
 .5.2شروط احلد األدىن املتعلقة ابخلربة ،ومتطلبات مهنية:
 .5.2.1يف الفرتة بني حزيران  2017وتوز  2020قام مقدم العرض بتنفيذ ثالثة مشاريع على األقل
يف جمال التزويد بشبكة السلكية ،وتركيبها ،وإدماجها مع  Access Points 35على
األقل يف كل مشروع .من الضروري أن يكون أحد هذه املشاريع (على األقل) يف مؤسسة
ِ
مستخدمني متبدلني كاملؤسسات األكادميية ،واملستشفيات ،واجملمعات التجارية وما
تضم
شابه ،ومشروع واحد على األقل مع احلل املقرتح.

 .5.2.2مقدم العرض حاصل على التأهيل األعلى من قبل الشركة املنتِجة املقرتحة .جيب إحلاق
شهادات ومصادقات مالئمة إلثبات األمر.
حتفظ الكلية لنفسها حق فحص استيفاء هذا الشرط مقابل الشركة املنتِجة.
 .5.2.3من أجل إثبات استيفاء مقدم العرض لشروط احلد األدىن احملددة يف بند  5.2.1وبند
ِ ،5.2.2
يلحق تصرحيًا كما هو مفصل يف ملحق هـ من مستندات املناقصة
 .6إدارة املفاوضات-حيق للكلية أن جتري مفاوضات وفق ما هو مفصل يف طلب املناقصة ،لكنها غري ملزمة
بفعل ذلك.
 .7كل ما ذكر أعاله ال ينتقص من حق الكلية يف إلغاء املناقصة ،كما حتدد يف الدعوة لتقدمي العروض للمناقصة.
 .8جيب إدخال العرض واملستندات املفصلة إىل ظرف (مغلف) مغلق ويسجل عليه " مناقصة 2/2020
للتزويد بشبكة ال سلكية وتركيبها وإدماجها" ،مث إدخال الظرف إىل داخل صندوق املناقصات يف مكتب

حماسب الكلية يف شارع معغال بيت مهدراش ،7القدس ،بناية "أ" ،الطابق الرابع ،غرفة  ،421حىت موعد
أقصاه  15.9.2020يف الساعة ( 16:00الرابعة ب .ظ).
تقبلوا بفائق االحتام
الكلية األكادميية للتبية على
اسم دافيد ايلني(ج.م)

