
شروط إلزامية
شركة/ و/او  مرخصة  مصلحة  ه��و  ال��ذي  ع��رض  ملقدم  املناقصة،  بهذه  االش��ت��راك  يحق 
جمعية، املسجلة في إسرائيل، ويستوفي في موعد تقدمي العرض للمناقصة، جميع الشروط 

اإللزامية املتراكمة أدناه:
  )PURE IP) IP PBX 2015-2011 زود مقدم العرض مركزيات  1. بني السنوات 

      وجهاز مراكز خدمات زبائن C.C مبوديل وبنشرة البرنامج املعروض مليتاف باملناقصة،   
     ب-3 مشاريع منفردة، بحيث أن كل مشروع يشمل على األقل 200 فرعية هاتف، 

     ما يفوق 3 مواقع املوصولة بينها بشبكة VPN وجهاز C.C تشمل على األقل 15 أمكنة 
    ملندوبي خدمات. لهذا الشأن، "زود": ركب، شغل وأدخل للعمل التام بتصنيع وزود 

     كفالة وخدمة للمشروع.
2. كمية شرايني (محاور( ال-PRI وخطوط اإلتصاالت للهواتف ومعطيات، التي قام 

     مقدم العرض او مقاول ثانوي ملقدم العرض، بتزويدها وتشغيلها في إسرائل ال يقل 
     عن=٪1 من مجموع شرايني (محاور( PRI وخطوط اإلتصاالت املشغلة في إسرائيل 

     صحيح لتاريخ 1.1.2015.
3. لدى مقدم العرض يوجد في موعد تقدمي العروض طاقم مهني ملقدم العرض الذي ال 
      يقل عن-15 مهندس و/او تقنيني أصحاب جتربة ال تقل عن 3 سنوات مبجال الهواتف   

      ملعاجلة ولدعم تقني بأي خلل بكل محتويات اجلهاز والبنى التحتية املزودة مليتاف باملشروع.
4. مقدم العرض او املقاول الثانوي من طرفهم أصحاب رخصة من وزارة اإلتصاالت في 
       إسرائيل وفق قانون هبيزك (1982( رخصة عامة لتزويد خدمات بيزك داخل البالد ثابتة 

      او رخصة عامة خاصة لتزويد خدمات بيزك داخل البالد ثابتة.
5. على مقدم العرض ان يكون صاحب حجم فعاليات سنوية ب� 3،000،000 على األقل بتزويد  
      مركزيات هاتف IP-BOX وأجهزة مراكز خدمة زبائن C.C. على مقدم العرض ان يرفق 

      تصديق محاسب الذي يدل على حجم الفعاليات بكل سنة من السنوات 2011-2013.
6. يرفق مقدم العرض كفالة بنكية، تلقائية، موقعة وفق القانون، ألمر ميتاف، مببلغ 

      100،00 ش.ج وفق النص املروفق لهذه املناقصة مبستند د.
7. نوضح انه إضافة للشروط أعاله، على مقدم العرض ان يستوفي الشروط احملددة 

      بالبند 6 ألنظمة وجوب املناقصات - 1993 وكل تصحيح و/او إضافة، التي يتم إدخالها 
      بهذا البند (في حال أدخلت(، خالل فترة اإلتصال مع ميتاف.

8. في حال كون مقدم العرض شركة و/او جمعية، على مقدم العرض ان يرفق تصديق 
      من محامي او  بشأن مخولى التوقيع املؤهلني محاسب بالتوقيع بإسم مقدم العرض 

     وإلزامهم بتوقيعهم على مستندات املناقصة وعلى اإلتفاقية املنبثة منه.
9. على مقدم العرض ان يرفق لعرضه شهادة مشغل مرخص على إسم مقدم العرض.

10. وجوب شراء مستندات املناقصة على إسم مقدم العرض.
معلومات عامة:

*  تكاليف شراء املناقصة - 1،000 ش.ج، غير مسترد بكل االحوال.
*  ميكن االطالع على مستندات املناقصة مجانا. يجب التنسيق مسبقاً بهاتف - 

03-9395553/593      
*  مدة التعاقد: بديل أ - سنة + 7 إمكانيات ملدة 12 شهراً كل واحدة؛ .

بديل ب - 5 سنوات + 3 إمكانيات ملدة 12 شهراً كل واحدة.
*  ميكن شراء كراس املناقصة في مكاتب الشركة بشارع هعلياه هشنياه 5، زاوية 

     شارع هيس، بيتح تكفا، ايام االحد- اخلميس بني الساعات 16:00-9:00 (ال 
     يشمل االعياد(. يجب التنسيق مسبقاً بهاتف - 9395553/593-03 )ياعل 

     شاوص افرات/ شلوميت أفيدان(. 
* نلفت إنباهكم أنه بالتواريخ 14.05.2015-12.05.2015 لن يكون باإلمكان اإلطالع و/

او شراء مستندات املناقصة.
*  يجب تقدمي العروض في مكاتب الشركة - في صندوق املناقصات في الطابق 2، 

     حتى يوم األحد  21.06.2015 الساعة 13:00 داخل مغلف مغلق.
*  ال تلتزم ميتاف بقبول ادنى عرض.

ميتاف لن تقبل عروض لم تتواجد في صندوق املناقصات في املوعد املذكور.
احملامي يارون مزراحي
                                                                               مدير عام

ميتاف - جنري ونتجدد الجلك طوال الوقت

ت��ش��غ��ي��ل  ت���رك���ي���ب،  ل���ت���زوي���د،   -  111/15 رق�����م  م��ن��اق��ص��ة 
وص���ي���ان���ة جل���ه���از اإلت����ص����ال ل���ل���ه���وات���ف، م����راك����ز اخل����دم����ات، 

خطوط اإلتصال وخدمات م.ب.ا ألجل شركة ميتاف


