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مناقصة م م م  17-2017لتزويد شاشات حواسيب لصالح مكاتب الحكومة
 .1دائرة الشراء الحكومية في قسم المحاسب العام ,وزارة المالية (فيما يلي" :مقيم المناقصة") ,تنشر بهذا المناقصة المعنونة
أعاله (فيما يلي" :المناقصة").
 .2في إطار المناقصة يطلب من الفائزين تزويد معدات وخدمات مثل:
.2.1

شاشات جديدة من أنواع مختلفة وتشكيالت مختلفة.

.2.2

شراء بواسطة تغيير ( )Trade-Inللشاشات القديمة المتواجدة في مواقع طالب العرض.

.2.2

تركيب شاشات الحاسوب

.2.2

صيانة شاشات يشمل صيانة مخزون قطع غيار.

.2.2

جميع المعدات أو الخدمات األخرى التي يطلبها مقيم المناقصة في هذا المجال.

 .2ستكون المناقصة سارية المفعول لمدة أربعة وعشرين ( )22شهرا من موعد اإلعالن عن شمل المزودين في قائمة
المزودين المسجلين .يحفظ مقيم المناقصة لنفسه الحق في تمديد هذا الفترة بعدة فترات إضافية التي ال تتجاوز ستة
وثالثين ( )26شهرا إضافيا (ما مجموعه حتى  60شهرا).
 .2فترة الشراء التي يزود بها الفائزين الخدمات لمكاتب الحكومة ,األقسام المتفرعة وهيئات مرافقة المصادق عليها من قبل
مقيم المناقصة تحدد من قبل مقيم المناقصة قبل كل تنافس أسعار ,وفي إطارها سيكون لطالبي العرض الحق في شراء
المنتجات والخدمات ,بما في ذلك إضافات وخدمات كفالة وصيانة ,من الفائز.
 .2شروط مسبقة لالشتراك في المناقصة:
 .2.1مقدم العرض هو تنظيم المسجل بشكل قانوني في إسرائيل ,دون ديون لسلطة التنظيمات .يوضح انه في حال أن
مقدم العرض هو شراكة ,عليها أن تكون مسجلة بشكل قانوني.
 .2.2مقدم العرض يستوفي جميع تعليمات قانون صفقات الهيئات العمومية ,لسنة( 1976 -فيما يلي" :قانون صفقات
الهيئات العمومية") ,للتعاقد مع هيئة عامة.
 .2.2مقدم العرض أرفق إلى عرضه كتاب ضمانة بمبلغ تسعين ألف ( )90,000ش.ج.
 .2.2ال عائق قانوني يمنع اشتراك مقدم العرض في المناقصة ,وال يوجد وفقا لرأي مقيم المناقصة ,إمكانية تضارب
مصالح ,مباشرة أو غير مباشرة ,بين مصا لح مقدم العرض أو أصحاب المصلحة به ,وبين تنفيذ الخدمات من قبل
مقدم العرض.
 .2.2مقدم العرض ال يمتلك وغير ممتلك من قبل مقدم عرض آخر في المناقصة (امتالك في هذا السياق -امتالك بشكل
مباشر أو غير مباشر ل %22 -من وسائل التحكم ,كتعريفها في قانون األوراق المالية ,لسنة ,)1968 -وجهة
واحدة ال تمتلك  %22أو أكثر في مقدمي عروض .كذلك ,مقدم العرض ليس مقاول ثانوي لمقدم عرض آخر في
المناقصة ,فيما يتعلق بتنفيذ الخدمات موضوع هذه المناقصة( .بالرغم من ذلك ,بعد الفوز يستطيع مقدم العرض
الفائز التعاقد مع مقدم عرض الذي لم يفز من اجل تلقي خدمات مقاولة ثانوية).
 .2.6يوضح انه من اجل اشتراك مقدم عرض في المناقصة ,يتوجب على مقدم العرض أن يستوفي جميع المتطلبات
والشروط المفصلة في مستندات المناقصة.
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المناقصة هي مناقصة محددة مع إجراءات تنافسية:
 .6.1مرحلة أولى -فحص استيفاء مقدمي العروض لمتطلبات المناقصة وتركيب قائمة المزودين المسجلين.
 .6.2المرحلة الثانية -تنفيذ إجراءات تنافس من حين إلى آخر بين المزودين في قائمة تزويد تشكيالت شاشات حسب
متطلبات مقيم المناقصة.

 .7يمكن تحميل مستندات المناقصة مجانا من موقع االنترنت التابع لدائرة الشراء الحكومية على عنوان:
.https://www.mr.gov.il/CentralTenders/technology/Pages/17-2017.aspx
تحت عنوان "مناقصات دائرة الشراء"  مناقصة  17-2017لتزويد شاشات حاسوب لصالح مكاتب الحكومة".
 .8يمكن التواصل فيما يتعلق بالمناقصة مع السيد جيلعاد تالمون .بريد الكتروني. giladt@mof.gov.il :
 .9ستقدم العروض للمناقصة بمغلفات مغلقة بدون أي رموز معرفة لمقدم العرض ويتم الرمز إليها كما هو مفصل في
مستندات المناقصة . .يتم إدخال المغلفات إلى صندوق المناقصات المتواجد في دائرة الشراء الحكومية شارع نتانيئيل
لوريخ  ,1طابق الدخول ,القدس .الموعد األخير لتقديم العروض هو  21.5.2107الساعة .13:00
 .10مقيم المناقصة ال يلتزم باختيار أي عرض كان ,ويستطيع إلغاء المناقصة كاملها أو جزءا منها ,أو إلغائها ألسباب تتعلق بالميزانية ,تنظيمية أو
أي سبب آخر وفقا الختياره المطلق.
 .11ويوضح ,تعليمات كراسة المناقصة والتعريفات المفصلة بها تتغلب على المذكور في هذا اإلعالن.

