مناقصة إطار رقم  465/983/19لمنح خدمات استشارة ,مرافقة ورقابة في مجال الحوسبة
لصالح طاقم مرافقة ورقابة التخطيط لصالح شركة عابر إسرائيل م.ض.
شركة عابر إسرائيل م.ض( .فيما يلي" -الشركة") تدعو بواسطة هذا اإلعالن لتلقي عروض لمنح خدمات استشارة ,مرافقة ورقابة في مجال
الحوسبة لصالح طاقم مرافقة ورقابة التخطيط ,كما هو ُمفصل في االتفاقية وملحق الخدمات ال ُمرفقة لها (فيما يلي" -الخدمات").
.1

سوف تقوم الشركة باختيار فائز واحد لمنح الخدمات من بين ُمقدمي العروض المشاركين في االجراء.

.2

فترة التعاقد مع الفائزين في هذه المناقصة ستكون لمدة  60شهر ,حيث تحفظ الشركة لنفسها الحق بتمديد فترة التعاقد مع كل واحد من
الفائزين بصورة منفصلة بفترة/ات إضافية ال تزيد عن فترة تمديد إجمالية حتى  24شهر.

.3

شروط الحد األدنى التراكمية الرئيسية لالشتراك في المناقصة:
3.1

ُمقدم العرض هو مؤسسة ُمسجلة حسب القانون في إسرائيل أو مشتغل مرخص (ليس شركة) ُمسجل حسب القانون في إسرائيل.

3.2

ُمقدم العرض أعاله يستوفي متطلبات المواد 2ب' و2 -ب' ( )1حسب قانون الهيئات العامة ,للعام ( 1976فيما يلي" :قانون
صفقات الهيئات العامة").

3.3

ُمقدم العرض أعاله ,لديه جميع المصادقات والتصاريح المطلوبة حسب المادة  2لقانون صفقات الهيئات العامة.

3.4

ُمقدم العرض ,في حالة فوز عرضه في المناقصة ,سيمنح الخدمات بواسطة خبير مقترح من طرفه لمجالي التخصص (كما تم
تعريفهم في البند  2.1.5للدعوة لتقديم عروض) ,وهو عامل تنظيمي لدى ُمقدم العرض تتوفر فيه ,حتى موعد تقديم العروض,
جميع الشروط التراكمية ال ُمفصلة في بند تقديم العروض.
 أو -ُمقدم العرض ,الذي سيفوز عرضه في المناقصة ,سيمنح الخدمات بواسطة خبيرين اثنين مقترحين من طرفه لمجالي
أي خبير منفصل لكل مجال من مجاالت التخصص ,تتوفر فيهم حتى موعد تقديم العروض ,جميع الشروط التراكمية
التالية:
 .1الخبير ال ُمقترح لمجال البنية التحتية ,الرقابة ونُظم المعلومات يستوفي الشرط ال ُمفصل في البند  6.2.1للدعوة
لتقديم العروض.
 .2الخبير ال ُمقترح لمجال نُظم االتصاالت السلكية والالسلكية يستوفي الشرط ال ُمفصل في البند  6.2.2للدعوة لتقديم
العروض.
 .3أحد الخبيرين المذكورين أعاله ,والذي سيشغل منصب رئيس الطاقم لدى ُمقدم العرض ,هو عامل تنظيمي لدى
مقدم العرض والخبيرة الثاني هو عامل تنظيمي لدى ُمقدم العرض أو يتم تشغيله من قبل ُمقدم العرض كمانح
خدمات خارجية.

تعريفات المصطلحات بخصوص شروط الحد األدنى ُمفصلة في البند  6من طلب تقديم العروض.
.4

.5

فحص العروض واختيار الفائزين في المناقصة سيتم بواسطة إجراء من مرحلتين ,تشمل على ثالثة مراحل ثانوية .في بداية األمر
ستقوم الشركة بفحص استيفاء العروض لشروط الحد األدنى .ومن ثم سيتم فحص جودة العروض التي استوفت شروط الحد األدنى.
وبعد ذلك سيتم تقييم الجودة بواسطة عروض األسعار التي أرفقت للعروض والتي استوفت جميع شروط الحد األدنى والتي اجتازت
مرحلة تقييم الجودة .ستقوم الشركة باختيار ثمانية ُمقدمي عروض في المناقصة الذين حصلت عروضهم على عالمة الموازنة النهائية
( 80%جودة و 20%-سعر) األعلى ,وفقا ً لما ورد في مستندات المناقصة.
مستندات المناقصة الكاملة موجودة على موقع الشركة على االنترنت بالعنوان www.hozeisrael.co.il/ :تحت عالمة التبويب
"مناقصات" ,يُمكن االطالع على مستندات المناقصة وطباعتها من موقع االنترنت المذكور.

.6

أية حتلنة أو تغيير لمستندات المناقصة سوف تكون في موقع صاحبة الدعوة على االنترنت وعلى ُمقدم العرض تقع مسؤولية الحصول
على حتلنات بالنسبة لمستندات المناقصة في موقع االنترنت ,وخاصة بفترة قريبة من موعد تقديم العروض.

.7

يحق ل ُمقدمي العروض طلب الحصول على توضيحات بخصوص مستندات المناقصة وشروطها حتى تاريخ  14.7.2019ليد السيد
موشي يناي بواسطة البريد االلكتروني .moshey@hozeisrael.co.il

.8

يجب تقديم العروض ,بداخل ُمغلف ُمغلق ,بدون أية عالمات تعريفية ل ُمقدم العرض ,ووفقا ً لما هو ُمفصل في مستندات المناقصة,
لصندوق المناقصات في مكاتب الشركة بالعنوان :شارع هاروكميم  ,26مجمع عزرئيلي ,حولون ,المبنى  ,Dالطابق  ,4بتاريخ
 31.7.2019فقط بين الساعات  09:00وحتى الساعة .16:00

.9

ال تلتزم الشركة باختيار عرض ما ,ويحق لها الغاء المناقصة جميعها او جزء منها ,أو تأجيلها ألي سبب من األسباب وفقا ً
العتباراتها الحصرية.

.10

يوضح أن المعلومات هذه هي ُملخصة فقط ,المعلومات والشروط ال ُملزمة بخصوص المناقصة هذه ,يشمل على طريقة إثبات
استيفاء ُمقدم العرض بشروط الحد األدنى المذكورة أعاله ,تشملها مستندات المناقصة التي يتم نشرها في موقع الشركة فقط.
في حالة وجود تناقض أو عدم مالئمة بين الشروط ال ُمفصلة أعاله وبين ما ورد في مستندات المناقصة ,ستكون مستندات
المناقصة هي ال ُملزمة.
مع احترام,
شركة عابر إسرائيل م.ض.

