
 
 

 عزرائلي الكلية االكاديمية للهندسة القدس
 Microsoft الشركة  من تراخيص اكاديميةلتوريد  تعلن عن مناقصة مفتوحة

 
 

 Open Value Subscription الستخدام رخصةتراخيص اكاديمية  توريد: طبيعة اإلعالن .1
 . Microsoft الشركة

 31.12.2018 اليوم حتى 1.1.2016 اليوم من سارية المفعول تراخيص .2

على كل من يرغب المشاركة في العطاء)المناقصة( إرسال بريد إلكتروني إلى  .3
tenders@jce.ac.il ويجب أن يتضمن  اسم مقدم  16:00 الساعة 8.12.2015 يوم حتى

 .العطاء، اسم جهة االتصال والهاتف وعنوان البريد اإللكتروني
 

: يتم تقديم العروض في مغلف مغلق بدون أي إشارات خارجية األخير لتقديم العروض الموعد .4

وإيداعه صندوق العطاءات الموجود في  12:00الساعة  حتى 17.12.15 ال يتعدىللتعريف بالمقدم 

رمات بيت كارم،  ٢٦قسم المالية والمشتريات في حرم الكلية الكائنة في شارع يعقوب شرايبوم 

 القدس.  

 

تم توجيه أية أسئلة أو استفسارات بعد شراء وثائق العطاء بواسطة البريد اإللكتروني للسيدة عنبال ي .5

ولن  12:00 الساعة 9.12.2015 يوم حتى tenders@jce.ac.il على العنوان التالي: الياهو

 يجاب عن أي أسئلة بعد هذا الموعد.

 

 الشروط الواجب توفرها في مقدم العطاء .6

 

حوزة المقترح العرض التصاريح الالزمة والسارية المفعول حسب قانون يجب ان يكون ب .א

المعامالت في المؤسسات العامة )مثل: تطبيق وإدارة الحسابات، تسديد المستحقات 

 .(1976الضريبية، األجر األدنى وتشغيل األيدي العاملة األجنبية حسب القانون لسنة 

 

  باسمه كوكيل معتمد من قبل شركةان يكون لدي التقدم تصريح ساري المفعول  .ב

Microsoft  من اجل توزيع )نشر( رخص اكاديمية الستخدام البرنامج كما هو موضح من

 .ا لهذه الطلبية المواصفات القنية المرفقة من فرع

 ان ومن اجل اثبات هذه الشروط على المتقدم تزويدنا بشهاده على اسمه كإذن بانه مخول

 .Microsoft Authorized Education Reselle يكون بائع تربوي من قبل

 

يتوجب وجود تجربة مع عقد امام مؤسسين للتعليم العالي على الخو المحدد من قبل مجلس  .ג

مصرح له بتوزيع  ايضا ان يكون خالل الخمس سنوات الماخسية, ١٩٥٨التعليم العالى 

فرع ا لهذه الطلبية الستخدام البرنامج كما ه موضع من الطلب المرفق  تراخيص اكاديمية

على االقل  شيكل للسنة الواحدة على االقل 60,000 موضع من الطلب ألي عقد من بحيث

لرفادة تشبت تجربته  بدون )قيمة الضريبة المضافة( ومن اجل اثبات توفر الشروط )يعبا(

 .في الوثيقة المرفقة في الملحق ب لهذه الطلبية
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بما في ذلك تقديم المقترحات النهائية ,)متقدم) ع كل مزايديحق لجنة المناقصات اجراء مفاوضات م .7

 ما سبق ال ينتقص و/أو ال يمس حق الكلية في إلغاء العطاء حسب ما تراه مناسباً. .تقررو, األولى

 
 

  عزرائلي الكلية االكاديمية للهندسة القدس

 


