دولة إسرائيل
وزارة المالية – المحاسب العام
دائرة المشتريات الحكومية
مناقصة مركزية رقم  18-2017لتزويد حواسيب للوزارات وللمكاتب الحكومية

 .1دائرة المشتريات الحكومية في فرع المحاسب العام ،وزارة المالية ( فيما يلي  ":معد المناقصة")  ،ينشر بهذا المناقصة
موضوع البحث ( فيما يلي  ":المناقصة").

 .2المناقصة هي مناقصة إطار مع إجراءات تنافسية دورية :
 2.1المرحلة األولى -فحص استيفاء مقدمي العروض لطلبات مستندات المناقصة وإعداد الئحة مزودين مسجلين.
 2.2المرحلة الثانية – تنفيذ إجراءات تنافس من حين آلخر بين المزودين المسجلين في الالئحة لتزويد منتجات
الحواسيب بموجب طلبات معد المناقصة.
 .3المناقصة تشمل تزويد ،صيانة وتركيب المنتجات المفصلة فيما يلي  ،وكل منتج أو خدمة أخرى تُطلب في
مجال الحواسيب :حواسيب على الطاوالت ،حواسيب صغيرة على الطاوالت ،محطات همل رفيعة ،محطات عمل
قوية ،نظم وشبكات متكاملة (  ، )ALL- In Oneحواسيب صناعية /مقواة  ،حواسيب نقالة ،حواسيب نقالة خفيفة
الوزن ،حواسيب نقالة مقواة ،حواسيب لوح ،حواسيب لوح  ،حواسيب لوح مقواة ،نظم وشبكات مدمجة لوح /
نقال.
 .4المناقصة تكون سارية المفعول لمدة أربعة وعشرين ( )24شهرا ً من موعد اإلعالن عن شمل المزودين في
الئحة المزودين المسجلين .يحتفظ معد المناقصة لنفسه بالحق بتمديد هذه الفترة بعدة فترات ال تزيد عن ستة
وثالثين ( ) 36شهرا ً إضافيا ً ( المجموع الكلي لغاية  60شهرا ً) .
 .5فترة المشتريات التي يُزود فيها الفائزين الخدمات للوزارات وللمكاتب الحكومية  ،وحدات الدعم وهيئات
مرافقة صودق عليها من قبل معد المناقصة تُحدد من قبل معد المناقصة قبل أي منافسة بالسعر  ،وفي نطاقها
يحق لصاحبي الطلبات شراء المنتجات والخدمات  ،بما في ذلك توسيع وخدمات كفالة وصيانة ،من الفائز.
 .6شروط مسبقة لالشتراك بالمناقصة:
 6.1مقدم العرض هو اتحاد مسجل في إسرائيل ،بدون ديون لسلطة االتحادات .يوضح بهذا أنه في حالة كون
مقدم العرض شراكة ،يجب على الشراكة أن تكون مسجلة حسب القانون.
 6.2مقدم العرض يستوفي تعليمات قانون صفقات الهيئات العمومية  ،للعام ( 1976 -فيما يلي  ":قانون صفقات
الهيئات العمومية ") ،للتعاقد مع هيئة عمومية .
 6.3ال يوجد مانع بموجب كل قانون الشتراك مقدم العرض بالمناقصة وال يوجد  ،وفقا ً لتقديرات معد
المناقصة ،إمكانية لتناقض مصالح ،مباشر أو غير مباشر ،بين شؤون مقدم العرض أو أصحاب الشأن فيه ،وبين
تنفيذ الخدمات من قبل مقدم العرض .
 6.4مقدم العرض ال يسيطر أو مسيطر عليه من قبل مقدم عرض آخر بالمناقصة ( السيطرة بهذا الموضوع-
السيطرة المباشرة أو بشكل غير مباشر بـ %25 -أو أكثر من وسائل السيطرة ،حسب تعريفها في قانون
األوراق المالية ،للعام ، )1968 -وهيئة واحدة ال تسيطر على –  %25أو أكثر بمقدمي عرض اثنين .كذلك،
مقدم العرض ليس مقاول ثانوي لمقدم عرض آخر بالمناقصة ،بعالقة مع تنفيذ الخدمات في هذه المناقصة( .
ومع ذلك ،بعد الفوز باستطاعة مقدم العرض الفائز التعاقد مع مقدم عرض لم يفز من أجل خدمات مقاول ثانوي
).

 6.5يؤكد بهذا ،أنه من أجل االشتراك بالمناقصة  ،يجب على مقدم العرض استيفاء كافة الطلبات والشروط
المفصلة في مستندات المناقصة.

 .7يمكن تنزيل مستندات المناقصة بدون دفع من موقع انترنت دائرة المشتريات الحكومية بالعنوان :
https://www.mr.gov..il/CentralTenders/technology/Pages/18-2017.aspx
تحت العنوان " مناقصات دائرة المشتريات ›" مناقصة  18-2017لتزويد حواسيب للوزارات وللمكاتب
الحكومية "
 .8الشخص المسؤول عن هذه المناقصة هو السيد جلعاد طلمون ،البريد االلكتروني :
ct-18/2017 @mof.gov.il
 . 9يجب تقديم العروض للمناقصة في مغلفات مغلقة بدون أية عالمات تدل على هوية مقدم العرض ويشار إليها بموجب
المفصل في مستندات المناقصة .تُدخل المغلفات لصندوق المناقصات الموجود في دائرة المشتريات الحكومية  ،شارع
نتنائيل لورخ رقم  ،1طابق المدخل  ،القدس .الموعد األخير لتقديم العروض للمناقصة هو يوم  12.11.2017الساعة
. 13:00
 .10ال يلتزم معد المناقصة باختيار عرض أيا ً كان ،ويحق له إلغاء المناقصة كلها أو قسم منها ،أو تأجيلها ألي سبب وفقا ً
لتقديراته الحصرية.
 .11يؤكد بهذا ،أنه في حالة وجود عدم مالءمة بين الشروط المفصلة أعاله وبين المسجل في مستندات المناقصة ،المسجل
في مستندات المناقصة هو الملزم .

