
 التالية األعمال لتنفيذ بذلك تدعوا

 وصيانة تشغيل تركيب توفير،  103/21- رقم مناقصة

 زبائن خدمة مراكز هواتف، اتصاالت، تخدما :سحابية اتصال منظومة

 ميتاف لصالح أ”ف م وخدمات

 المسبقة  الشروط

 في االصول  حسب مصرحة  هيئة،/ شركة او /و  مرخص  مشتغل  هم  والذين  المناقصة لهذه العروض  وتقديم  المشاركة  التالية التراكمية المعايير يستوفون  الذين  العطاءات لمقدمي فقط يمكن

 :يلي ما في التراكمية المسبقة  الشروط كافة ويستوفي اسرائيل،

 موضوع  اتصاالت خدمات  بتوفير  للمناقصة العروض تقديم موعد وحتى  (2017سنة قبل وليس  2017)من  خبرة لديه له التابع الفرعي  المقاول او  العرض، مقدم  .1

 .زبون لكل   IPTهاتف  بدالة  150وبمجمل االقل  على مواقع   3يمتلك  زبون ولكل مختلفين زبائن  3الى (عامة او خاصة، سحابية خدمات )المناقصة     

 موضوع  اتصاالت خدمات  بتوفير  للمناقصة العروض تقديم موعد وحتى  (2017سنة قبل وليس  2017)من  خبرة لديه له التابع الفرعي  المقاول او  العرض، مقدم  .2

  .جمهور  خدمات  موقع  20زبون  ولكل  مختلفين زبائن   3الى  *اوعامة خاصة، سحابية خدمات  )المناقصة موضوع    C.Cزبائن خدمة منظومات ويشغل  المناقصة     

 لتقديم  كامل وتصريح  (1982)اإلتصاالت  قانون بحسب  االتصاالت وزارة  من تصريح لديهما له التابع الثانوي والمقاول بأنه اقرار يرفق ان العرض  مقدم  على .3

 .وخاريجة داخلية اتصاالت خدمات تقديم  تصريح او السلكي، النظام  على البالد داخل اتصاالت خدمات    

 .ج  الوثيقة صيغة بحسب  (شيكل الف وتسعون ثالثة000 )، 93بقيمة المناقصة وثائق في مطلوب هو كما بالمناقصة ضمانة إرفاق  العارض  على يجب   .4

 البند  هذا  على تكون اضافة،  او/ملفو وكل ،  1993العطاء التزامات الئحة من  6القسم في المحددة الشروط جميع بموجبه يستوفي العارض  قبل من بيان إرفاق يجب  .5

 .ميتاف مع التعاقد مدة خالل ، (ذلك  كان حال في     )

  كافة على  يوقعوا  وان العروض  مقدمي باسم بالتوقيع موكلين مرخص  مكتب من  محاسب او محامي اقرار لعرضه يرفق ان عليه شركة،  العرض  مقدم كان حال في  .6

 .بموجبها الصادر واالتفاق بالمناقصة الخاصة الوثائق    

 .العرض  مقدم اسم  على مرخص  مشتغل شهادة ارفاق العرض  مقدم على .7

  .ISO 27001المعلومات  امن معايير او المفعول ساري  ISO 27001 المعلومات  امن معايير باستيفائه تفيد شهادة/اقرار عرضه الى يرفق ان العرض  مقدم على .8

 هاتفية  مكالمات  تسجيل لمنظومة (فقط  االئتمان بطاقة ألجل DSS-PCI )ملق ارفاق ويجب المعايير على بناء فحصة سيتم  (ISOليس )المعلومات امن معايير كل او    

 .له التابع الثانوي  المقاول  او العرض لمقدم    

 حصلو  الذين العروض  مقدمي فقط سيشترك االجتماع وفي  10:30الساعة   28.10.2021ستكون والتي المقاولين جولة في يشترك ان عليه العرض  مقدم عن ممثل .9

  .10:00الساعة  حتى  27.10.2021تاريخ حتى عنهم ينوب من او المناقصة وثائق على    

 على  سيكون ذلك وبعد المناقصة تقديم مرحلة في التأمين على التوقيع  الى ونشير المطلوب،  المناقصة تأمين على  التوقيع منه  يطلب لن العرض  مقدم - المناقصة تأمين .10

 وذلك  المناقصة،  وثائق في المطلوبة الصيغة بحسب وذلك المطلوب التأمين تقديم على العرض  مقدم قبل من موافقة  يعتبر االقرار وهذا العرض توقيع  العرض مقدم      

 .المطلوب التأمين بتغطية يتعلق بما      

 .ابدا  بحثها  يتم لن اعاله،  المسبقة الشروط يستوفو لم الذين العروض مقدمي - مالحظة

 :عامة  معلومات 

   ياعيل 03-)9395553/667الهاتف عبر مسبق بترتيب العادية العمل  ساعات خالل  اإللكتروني البريد طريق عن مجانًا واستالمها وشروطها المناقصة وثائق قراءة  يمكن    •

 .  •وجدت إن التوضيح خطابات إلرسال  والباقي .(فينير ميتال  /إفرات شاوس    

 .اشهر  84بمجمل شهر  48حتى واحدة لكل شهر  12كل  خيارات  +شهر 36 :العقد مدة  •

  .مختوم ظرف في 13:00 الساعة  22.11.2021حتى المدخل بأرضية هشومير في العطاءات صندوق إلى - الشركة مكاتب إلى العطاءات تقديم جب  •

 األرخص العرض  بقبول  ”ميتاف  “تتعهد ال •

 المذكور  الموعد في  المناقصات صندوق في  موجود يكن لم كان عرض باي تقبل لن  ميتاف  

 العام  المدير  مزراحي، يرون المحامي                                                                                                                

 


