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الكلية االكادميية للهندسة، القدس )ع ر()فيما يلي "الكلية"(
تستدرج بهذا عروضا لتقدمي خدمات مسح  ضوئي وارشفة، كاملفصل ادناه:

1.    تصنيف املناقصة: مناقصة علنية على مرحلتني
2.    فترة التعاقد: لفترة 36 شهرا باالضافة الى االمكانية للكلية لتمديد فترة التعاقد الى  36 

شهرا اضافيا، وملدة 12 شهرا كل مرة.
.2010 3.    املوعد املتوقع لبدء التعاقد : حزيران 

4.     شروط متهيدية وتراكمية لالشتراك في املناقصة:
أ.       ملقدم العرض جتربة مثبتة ال تقل عن سنتني، خالل السنوات االربع االخيرة، في تقدمي 

حلول شاملة خلدمات املسح الضوئي وارشفة لهيئات ومؤسسات.
ب.    ملقدم العرض قدرة معاجلة يومية ال تقل عن 10،000 مستند في اليوم الواحد، بطرية 

مستقلة.
2009، اشتملت على   ،2008 ج.    نفذ مقدم العرض مشروعني على االقل خالل السنوات 

املواضيع التالية ) غير ملزم انه في املشروع الواحد اشتمل على املجاالت التالية تراكميا(:
Oracle؛ SQL Ms او  1.  انتجراتسيا لقاعدة املعطيات من نوع 

Image conversion؛   .2
Office integration؛   .3

Digital signature   .4
5.  التنسيق ومالئمة ماسحي الضوء مع املستندات؛

OCR؛    .6
Barcode Recognition؛    .7

.ERP 8.   انتجراتسيا ملعدات 
5.   مقدم العرض في وعد تقدمي عرضه، شركة، شركاء  هيئة قضائية مسجلة قانونيا، في 

سجل رسمي اسرائيل.نوضح ال ميكن تقدمي عروض مشتركة لعدد من مقدمي العروض، 
وال ميكن ملقدم عرض ان ينتحل في عرضه معطيات شركة اخرى.

6.    تصديق ساري املفعول ملسك الدفاتر، وكل تصديق اخر مطلوب وفقا لقانون صفقات مع 
هيئات عامة )مسك حسابات وتسديد ضرائب( -  1976.

7.    مقدم العرض ليس بوضعية اجراءات تصفية و/او حتت حارس قضائي ضده و/او في 
وضعية تسوية مع دائنيه.

8.    دفع مقدم العرض، بنفسه او بواسطة وكيل، رسوم اشتراك في املناقصة في مكاتب 
يرفق  لم  ع��رض،  ملقدم  املجال  تفسح  ان  للكلية  اشتراك"(.يحق  يلي:"رسوم  )فيما  الكلية 
متهيديا،  شرطا  ويشكل  اخ��ر،  مستند  اي  او  رخصة  ترخيص،  تصديق.  مستند،   : بعرضه 

لتقدميه للكلية خالل فترة محددة، تقررها الكلية.
تلقي مستندات املناقصة:     .9

مناقصات.  عنوان  حتت  للكلية  االنترنت  موقع  من  استخراجها  ميكن  املناقصة  مستندات 
www. jce.ac.il :عنوان املوقع

دفع رسوم اشتراك في املناقصة و/او تلقي مستندات املناقصة   .10
رسوم االشتراك في املناقصة 600 ش.ج ودفعها يشكل شرطا لالشتراك في املناقصة. يتم 

الدفع للرسوم نقدا او بشيك مسجل لصالح الكليةاالكادميية للهندسة، القدس.
11.   تقدمي العروض:

املوعد االخير لتقدمي العروض بتاريخ 22.4.2010 حتى الساعة 14:00.
يحق للكلية ، في اي وقت، في اعالن سينشر، تقدمي او تاجيل املوعد االخير لتقدمي العروض، 
وتغيير املواعيد والشروط االخرى املتعلقة باملناقصة، وفقا العتباراتها املطلقة. يجب تقدمي 
املدخل  طابق  املناقصات  شعبة  في  الكائن  املناقصات،  لصندوق  مغلق  مغلف  في  العروض 

ملكاتب الكلية في العنوان: شارع يعكوف شريبوم 26 رمات بيت هكرم، القدس.
12.   كل استيضاح و/او تغيير و/او تعديل يوزع في اطار املناقصة، يشكل جزءا غير منفصل  
االطالع  شخص  اي  يستطيع  بحيث  االنترنت،  موقع  في  املوجودة  املناقصة  مستندات  من 
عليه متى شاء، في مستندات املناقصة وايضا بكل توضيح و/او تغيير و/او تعديل يوزع 
في اطار املناقصة صالح ملوعد االطالع عليه املذكور. على مقدمي العروض متابعة االعالنات 

املنشورة في شان املناقصة هذه حتى وعد تقدمي العروض.
13.   اختبار العروض:

يحق للكلية وفقا العتباراتها املطلقة شطب و/او قبول و/او عدم االخذ بعني االعتبار عرض 
ال يتالئم كليا مع كل املتطلبات املفصلة في مستندات املناقصة. حتتقظ الكلية بحقها عدم قبول 
ارخص عرض او اي عرض اخر قيد املناقصة، التوجه الى مقدم العرض خالل الفحوصات 
لتلقي تفاصيل اضافية و/او توضيح عن عرضه، واختيار فائز ثان او اكثر، الغاء املناقصة 

الي سبب كان. 
14.   اهم بنود االجراء الختيار الفائز

أ.         في املرحلة االولى تفحص جلنة املناقصات اذا استوفى مقدم العرض الشروط االلزامية 
االلزامية  ال��ش��روط  يستوفوا  ل��م  ع��روض  مقدمي  وتشطب  املناقصة،  ف��ي  لالشتراك 

املذكورة، اذا حدث ذلك.
ب.    في املرحلة الثانية تدرج جلنة املناقصات مقدمي العروض الذين استوفوا الشروط 

عالمة  على  حصلوا  ع��روض  مقدمي  وتشطب  اجل���ودة،  ف��ي  للمعايير  وفقا  االل��زام��ي��ة 
اجمالية في اجلودة اقل من املفصل في مستندات املناقصة.

ج.     في املرحلة الثالثة تدرج جلنة املناقصات مقدمي العروض املتبقني )"مقدمي عروض 
مناسبني"( وفقا لعرض السعر املقدم من قبلهم.

د.     في املرحلة الرابعة تدرج جلنة املناقصات مقدمي العروض وفقا للعالمة االجمالية 
املقررة وفقا ملعايير السعر  واجلودة، كاملفصل في مستندات املناقصة. مقدم العرض 

املناسب الذي يحصل على اعلى عالمة، يفوز باملناقصة.
اجراء مفاوضات   .15

يحق للكلية مع مراعاة قوانني املناقصات، اجراء مفاوضات مع مقدمي العروض للمناقصة.
16.  احلفاظ على احلقوق:

الكلية في اي شكل كان والشروط  هذا النشر هو للمعلومية فقط واملذكور فيه ال يلزم 
امللزمة هي املذكورة في كتيب املناقصة.


