
  
  

  القدس للھندسة االكادیمیة الكلیة عزرائلي

  WIFI معدات الشبكات الالسلكیة وتركیب لتورید تعلن عن مناقصة مفتوحة

 
في  الفنیة وفقا للمواصفات WIFI معدات الشبكات الالسلكیة تورید وتركیب: اإلعالن طبیعة .1

  .ُمْستََندَات العرض

في مغلف مغلق بدون أي إشارات خارجیة للتعریف  : یتم تقدیم العروضالموعد األخیر لتقدیم العروض .2
وإیداعھ صندوق العطاءات الموجود في قسم المالیة  12:00الساعة  حتى 12.8.15 ال یتعدىبالمقدم 

 رمات بیت كارم، القدس.   ٢٦والمشتریات في حرم الكلیة الكائنة في شارع یعقوب شرایبوم 
 

أو  َ◌ْقد شیكل ٥٠٠ثائق العطاء مقابل مبلغ قدره یمكن الحصول على و الحصول على وثائق ألعطاء .3
الكائن ضمن مباني الكلیة الكائنة  المعطاءاتغیر مسترده من قسم  طریق بطاقة االئتمان عن أو شیك

 ١٤:٠٠والساعة  ٠٨:٠٠ بین الساعة ٠٢٦٥٨٨٠١٢ :القدس تلفون ٢٦في شارع یعقوب شرایبوم 
  .4.8.15 یوم وحتى  24.7.15 بداء من یوم

 
 عنبال للسیدة اإللكتروني البرید بواسطة العطاء وثائق شراء بعد استفسارات أو أسئلة أیة توجیھ یتم .4

 عن یجاب ولن 16:00 الساعة 6.8.2015 یوم حتى tenders@jce.ac.il :التالي العنوان على الیاھو

  .الموعد ھذا بعد أسئلة أي

 
 :العطاء مقدم في توفرھا الواجب الشروط .5

a.  اَلَِّذي ُمْدَرج في كل َوْصفَة التي تأخذ مكان بموجب القانونالمقترح ھو شركة. 

b.  المقترحفیما یتعلق بالمخولین بالتوقیع من قبل مجموعة  المقترحتصریح من. 

c.  العرض التصاریح الالزمة والساریة المفعول حسب قانون  المقترحیجب ان یكون بحوزة
المعامالت في المؤسسات العامة (مثل: تطبیق وإدارة الحسابات، تسدید المستحقات الضریبیة، 

 .)1976األجر األدنى وتشغیل األیدي العاملة األجنبیة حسب القانون لسنة 
 

d. الملحق في,  انتھشھادة خطیة ان لم یكن إد رفق لعرضھ إیصال المقترح یقدم B  في ُمْستََندَات
  .العرض

e.  معدات الشبكات الالسلكیة تورید وتركیبفي   للمقترحالمبیعات WIFI سنة كل في 

  شیكل 500,000 أكثر من )2014-2012( الماضیة 3 ال السنوات من

f. قبل  للمقترح  االتفاقیة ساریة المفعولOEM وتركیب وتشغیل والتدریب وخدمة  لتسویق
 المعروضة. المعدات

g. من قبل أعلى مؤھل دراسي للمقترح OEM المعدات لتورید وتركیب.  

h.  والتصریح بان المقترح صاحب خبرة مثبتة ألكثر من ثالث تثبیتان بالعامین االخیرین ولكل
     100access points   واحدة منھم على االقل



 والتي المتقدمین من االقل على ثالثة مع المادي بالتفاوض -  ملزمة غیر ولكن مخولة المناقصات لجنة .6

 متطلبات جمیع تلبي وبالطبع المتقدمین فئة ضمن من االعلى ھي تحسب)تكالیف+ جودة( عروضھم

 یحق 2010 ،)العالي التعلیم مؤسسة التزامات( اإللزامیة المناقصات ولوائح للقانون وفقا المناقصة ھذه

 ذكر كما متقدمین ثالث من أكثر مع للتفاوض ، فحسب لتقدیرھا وفقا قرار، اتخاذ المعطاءات للجنة

 سابقا

 
ً  تراه ما حسب العطاء إلغاء في الكلیة حق یمس ال أو/و ینتقص ال سبق ما .7  .مناسبا
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