شركة عابر إسرائيل م.ض.
مناقصة /اتفاقية رقم 418/91/17
لمنح خدمات حوسبة ونظمُ معلومات لشركة عابر إسرائيل م.ض.
شركة عابر إسرائيل م.ض"( .الشركة") تدعو من خالل هذا اإلع�لان لتقدمي ع��روض للتعاقد معها
باتفاقية ملنح خدمات حوسبة ونُظم معلومات للشركة ,مبا في ذلك ,بواسطة تخصيص ثالثة أصحاب
مناصب (مدير مشروع ,مستشار حوسبة ومسؤول عن أمن املعلومات) ,كما هو ُمفصل بصورة موسعة
في مستندات املناقصة.
فترة التعاقد هي ملدة  5سنوات ,حيث يحق للشركة متديد فترة التعاقد بفترتني إضافيتني مدة كل منها
سنة واحدة.
ش��روط احلد األدن��ى للمناقصة -يحق تقدمي عرض للمناقصة من قبل ُمقدم عرض يستوفي جميع
املتطلبات التراكمية التالية:
ُمقدم العرض هو هيئة قانونية ُمسجلة في إسرائيل أو فرد مشتغل ُمرخص ُمسجل في اسرائيل.
ُمقدم العرض عمل ملدة  3سنوات متواصلة على األقل ,خالل الفترة من تاريخ  1.7.2012وحتى موعد
تقدمي العروض للمناقصة ,مبجال منح خدمات نُظم املعلومات واحلوسبة (مكونات وبرمجة) كمجال
عمل رئيسي ,وفي هذا اإلطار قام أيضا ً بتزويد خدمات تنفيذ نُظم معلومات وحوسبة ,ساعد باتخاذ
القرارات في مجال نُظم املعلومات واحلوسبة والدعم التقني للمستخدمني ,وذلك على األقل ل5 -
هيئات تُشغل كل منها  30عامل على األقل.
ملُقدم العرض توجد القدرة ملنح خدمات  Help Deskوالتي توفر احللول ,الدعم التقني ومعاجلة
املشاكل (بواسطة أخصائي حاسوب يصل فعليا ً ملكاتب صاحب الدعوة وأيضا ً بواسطة الدعم عن
بعد ,حسب احلاجة) ,بصورة متواصلة لهيئة تُشغل  30عامال على األقل.
ملُقدم العرض توجد دورة مالية تراكمية تبلغ  1,200,000شيكل جديد خالل السنوات الثالث األخيرة
( )2016 - 2014وال تقل عن  400,000شيكل جديد في كل سنة من السنوات أعاله ,مبنح خدمات
احلوسبة فقط.
مدير املشروع من قبل ُمقدم العرض هو صاحب خبرة  5سنوات على األقل ,ابتدا ًء من تاريخ 1.7.2012
وحتى موعد تقدمي العروض للمناقصة ,بالعمل ُمقابل  3هيئات تُشغل كل منها  30عامال على األقل
في مجال البنية التحتية للحاسوب ونُظم املعلومات وفي هذا اإلطار ساعد باختيار البرامج واملكونات.
مستشار حاسوب من قبل ُمقدم العرض هو صاحب خبرة  5سنوات على األقل ,ابتدا ًء من تاريخ
 1.7.2010وحتى موعد تقدمي العروض للمناقصة ,مبرافقة هيئة واحدة تُشغل  30عامال على األقل
مبشاريع صيانة احلواسيب ,شبكات االتصاالت ,الدعم ومعاجلة املشاكل.
املسؤول عن أمن املعلومات من قبل ُمقدم العرض هو صاحب خبرة  5سنوات على األقل ,ابتدا ًء من
تاريخ  1.7.2012وحتى موعد تقدمي العروض للمناقصة ,مبنح اخلدمات في مجال أمن املعلومات لـ
 3هيئات على األقل تُشغل كل منها  30عامال على األقل.
ُمقدم العرض يستوفي جميع املتطلبات حسب قانون صفقات الهيئات العامة للعام ُ ,1976مقدم العرض أرفق
لعرضه كفالة الستيفاء العرض مببلغ  15,000شيكل جديدُ ,مقدم العرض وكل واحد من أصحاب املناصب
الثالثة املُقترحني من قبله قد وقعوا على التزام باحلفاظ على السرية وعدم وجود تضارب للمصالح.
سوف ُيجرى لقاء ُمقدمي العروض (االشتراك اختياري وليس إلزامي) بتاريخ  14.11.2017في
متام الساعة  14:00في مكاتب الشركة في شارع يجئال ألون  65تل أبيب ,الطابق .7
مُيكن توجيه األسئلة االستفسارية للشركة حتى تاريخ  21.11.2017في متام الساعة  .16:00يجب
إرسال األسئلة خطياً ,حسب التعليمات املوجودة في مستندات املناقصة.
يجب تقدمي العروض ,بالتسليم باليد فقط ,في مكاتب الشركة ,حسب التعليمات املوجودة في مستندات
املناقصة ,بتاريخ  14.12.2017فقط ,ابتدا ًء من الساعة  09:00وحتى الساعة .16:00
ُمستندات املناقصة الكاملة موجودة في موقع الشركة على االنترنت بالعنوانwww.hozeisrael.co.il/ :
ويكن حتميلها وطباعتها بدون دفع.
حتت عالمة التبويب "مناقصات" مُ
الشروط في هذا اإلعالن هي ُملخصة فقط .تشمل مستندات املناقصة الكاملة على وصف ُمفصل لألعمال,
الشروط الكاملة لالشتراك في املناقصة وشروط التعاقد مع ُمقدم العرض الفائز باملناقصة .في حالة
وجود تناقض بني ما ورد في هذا اإلعالن وبني ما ورد في مستندات املناقصة ,سوف تكون ُمستندات
املناقصة هي املُلزمة.
دان شانباخ  ,مدير عام
شركة عابر إسرائيل م.ض.

