سلطة األوراق النقدية
مناقصة علنية رقم 1/61
إعادة بناء وتنظيم المنظومة التشغيلية وشبكة أجاتا في سلطة األوراق النقدية
سلطة األوراق النقدية (" السلطة") تدعو بهذا مقدمي العروض الذين يستوفون شروط الحد األدنى المفصلة فيما يلي وفي
منظومتي حاسوب اثنتين تعمالن في سلطة األوراق النقدية :
المناقصة لتقديم عروضهم لتقديم خدمات صيانة وإعادة بناء وتنظيم
ْ
شبكة أجاتا والمنظومة التشغيلية (" النظم").
 .6ملخص شروط الحد األدى لشاشترا بالمناقصة
فيما يلي ملخص شروط الحد األدنى لالشتراك بالمناقصة ( النص الكامل والملزم مفصل في مستندات المناقصة):
 1.1لمقدم العرض تجرية مسبقة بإقامة وصيانة منظومة  ،legacyأو بإقامة منظومة حاسوب ببيئة  Oracleوبتقنية
 . WebLogicيجب على تجربة مقدم العرض أن تستوفي المميزات المفصلة في مستندات المناقصة.
 1.1لمدير المشروع المقترح من قبل مقدم العرض تجربة بإدارة مشروع إلقامة وصيانة منظومة  ، legacyالتي
تستوفي الشروط المفصلة في مستندات المناقصة.
 1.1على األقل واحد من أفراد الطاقم المقترح هو صاحب تجربة ثالث سنوات على األقل بتطوير نظم وشبكات
حاسوب أساسية  ،Oracleبتقنيات .WebLogic
 1.1لمقدم العرض دورة مالية سنوية خمسين مليون ش .ج على األقل ،لكل سنة من السنوات – . 1112-1111
 1.2حجم الفعاليات المباشر والمتوقع لمقدم العرض ( بما يختلف عن المقاولين الثانويين من قبله) في نطاق تقديم
خدمات الصيانة هو حسب المفصل في مستندات المناقصة.
 1.1شروط حد أدنى إضافية المفصلة في مستندات المناقصة.
 .2التعاقد مع الفائز بالمناقصة
 1.1سلطة األوراق النقدية ستتعاقد مع مقدم العرض الذي سيفوز بالمناقصة باتفاقية لتقديم خدمات صيانة وإعادة بناء
وتنظيم النظم.
 1.1المزود سيمنح السلطة خدمات صيانة للنظم خالل خمس سنوات ،ابتداء من الموعد الذي يتلقى فيه كفالة
ومسوؤلية على النظم .يحفظ للسلطة الحق بتمديد فترة التعاقد بفترات إضافية ،بحيث تكون الفترة لتقديم خدمات
الصيانة للنظم لغاية عشر سنوات بالمجموع الكلي.
 .3إجراءات المناقصة
 1.1يمكن االطالع على الشروط المسبقة لالشتراك بالمناقصة في موقع انترنت السلطة بالعنوان :
 " www.isa.gov.ilمناقصات ومطلوب" .يمكن االطالع على مستندات المناقصة الكاملة وأيضا الحصول
على مستندات المناقصة الكاملة من مكاتب السلطة ،وذلك بالشروط وبالجداول الزمنية المفصلة في موقع
االنترنت.
 1.1ابتداء من يوم نشر المناقصة ولغاية يوم  61.2.2.61يمكن التوجه للسلطة خطيا عبر البريد االلكتروني :
 simr@isa.gov.ilوطرح أي طلب لالستفسار أو سؤال يتعلق بالمناقصة أو بالتعاقد الذي سيأتي في أعقابها.
 1.1يجب تقديم العروض حت موعد أقصاه يوم  2..66.2.61الساعة  61 ..في صندوق المناقصات الموجود
في مكاتب سلطة األوراق النقدية ،في شارع كنفي نشريم  ،11القدس.
 .1في أية حالة لوجود تناقض بين المذكور في اإلعالن وبين مستندات المناقصة ،يتغلب المذكور في مستندات المناقصة .

