
  بئر السبع   –. ض.م" كي"الكليّة األكاديميّة للتربية على اسم 
  )צ "חל( شركة لصالح الجمھور
  قسم المناقصات

  
  لة وشاشات للحواسيبنقادعوة لتزويد حواسيب ثابتة و

  2010 / 2مناقصة علنية رقم 
  

) الكليّة : فيما يلي (  "كي"األكاديميّة للتربية على اسم تدعو الكليّة 
فاعلة بتزويد حواسيب ثابتة ونقالة من إنتاج شركات أصليّة الشركات ال

ومعروفة، أن تتقدم الى المناقصة ويطلب منھا بھذا تلقي عروض أسعار  
  .بتزويدھا للحواسيب

أن اإلجراءات لتقديم العروض سوف تنشر في الجرائد : تعلن الكليّة بھذا
قع اإلنترنت الخاّص القطريّة، وذلك في اللغتين العبريّة والعربيّة، وفي مو

  www.kaye.ac.il:بالكلّيّة  تحت عنوان 
  

  :فيما يلي التفاصيل
حسب العنوان (يمكن اإلطّالع على مستندات المناقصة في موقع اإلنترنت  .1

اإلشتراك في المناقصة أن يدفع مبلغ  دّ وي على كل مزّود و. )المذكور أعاله
 الكلّيّة،ب سم الحساباتوذلك في ق) المبلغ غير مسترد( شيقل  300مقداره 

 .، البناية الرئيسيّة141رفة رقم غ
  

داخله مغلّف آخر  تقدم العروض بمغلّف مغلق بدون ذكراسم الشركة ، وفي .2
 .)يمنع إرسال العروض بالبريد. ( يحمل اسم مقّدم العرض

  
 .، البناية الرئيسيّة112المشتريات، غرفة رقم  ةيجب إحضار المغلّف لمدير  .3

  
. ظھرا   12:00تمام الساعة  2010\07\18ستالم العروض يوم آخرموعد ال .4

 .عرض يصل بعد ھذه الساعة ال يشترك في المناقصةأو كل طلب 
  

+ من قيمة العرض % 10على مقدم الطلب أن يرفق كفالة بنكيّة بقيمة  .5
 "كي"الكليّة األكاديميّة للتربية على اسم :ألمر تدفع ضريبة القيمة اإلضافيّة  

המכללה האקדמית ". "بئر السبع  شركة لصالح الجمھور –. ض.م
 ". מ"שבע בע-באר, ש קיי"לחינוך ע

مرتبطة بجدول غالء المعيشة الذي  2010\10\18مّدة الكفالة البنكيّة لغاية 
    .2010\07\15سينشريوم 



على المتقّدم أن يكون شركة فاعلة مسّجلة بصورة قانونيّة في إسرائيل،  .6
زّودت ما  قد سنة على األقل، وكانت 15ويد حواسيب لمّدة وتعمل في بيع وتز

من شركات معروفة وأصليّة لمؤسسات تربويّة  أحاسوبا ثابت 900اليقّل عن 
 .أو لمعاھد التعليم العالي خالل السنتين األخيرتين/رسميّة و

  
 .على المتقّدم أن يكون لديه مختبر مرّخص من قبل المنتج لتصليح الحواسيب .7

  
أو أن تقسم / و , في اختيار من تجده مناسبا قكلّيّة بھذا أنھا صاحبة الحّ تعلن ال .8

المناقصة، كما وأنھا غير ملزمة أن تقبل العرض األرخص أو أي عرض 
 .آخر

  
بأسماء المزودين ، وعلى كّل من يرغب في  مصنّفة تحضر الكلّيّة قائمة  .9

د في موقع الكلّيّة اإلنضمام الى ھذه القائمة أن يعبئ الطلب المالئم الموجو
 .حسب العنوان المذكور أعاله

  
  

  :  للحصول على تفاصيل إضافيّة يمكن التوجه ھاتفيّا إلى
  مديرة المشتريات في الكلّيّة, ) תקווה אלבז(تكفا الباز 
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