
  

 
  

                           

 لسلطة التابع االستثمارات جھاز على ومراقبة تشغيل مرافقة، خدمات لتقديم  2016/070/0226 رقم علنية مناقصة
  المطارات

  

  . المذكورة العروض الى تقديم عروضھم للمناقصةمقدمي "), السلطة"فيما يلي( تدعو سلطة المطارات

 :المفصلة فيما يلي كل الشروط المسبقة المتراكمة تحق المشاركة في المناقصة فقط لمقدم العرض الذي يستوفي .1

مقدم العرض الذي كان في الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة، تنظيما مسجال بحسب القانون في  1.1
  .خصا بحسب القانون في اسرائيلإسرائيل او مشتغال مر

 عمال 10 األقل على يشغل المناقصة، في العروض لتقديم األخير الموعد في كان الذي ذكر، كما عرض مقدم 1.2
 . مھنيين

 . استثمار ومستشاري حسابات مراقبي اقتصاد، رجال" مھنيين عمال: "ھذا 1.2 البند لغرض

 شراكة او شركة ليسوا الذين حسابات، مراقبي لمكاتب أيضا يمكن انه ھذه المسبق الشرط لموضوع يوضح
  . للمناقصة عرضھم تقديم محددة،

 المناقصة، في العروض لتقديم األخير الموعد سبقت التي الثالث السنوات خالل قدم الذي ذكر، كما عرض مقدم 1.3
 ملف صاحبة واحدة، منظمة في األقل على االستثمارات، أموال على وتفتيش مراقبة يومي، تشغيل خدمات
 المنظمة نفس في ملفات مدراء خمسة على األقل على مراقبة نفذ وكذلك جديد، شيكل مليار عن يقل ال استثمار

 . المذكورة الثالث السنوات خالل الوقت نفس في

) فريالنسر او كعامل سواء( قبله من يشغل سوف المناقصة في عرضه فاز اذا الذي ذكر، كما عرض مقدم 1.4
 :متراكم بشكل التالية المسبقة الشروط يستوفي الذي,  BACK OFFICEمدير

  .اكاديمي لقب حامل 1.4.1

 األخير الموعد سبقت التي الخمس السنوات من متراكم بشكل سنوات 3 عن تقل ال لمدة تجربة صاحب 1.4.2
 االستثمارات أموال على وتفتيش مراقبة يومي، تشغيل خدمات تقديم في المناقصة، في العروض لتقديم
 تنفيذ في وكذلك جديد، شيكل مليار عن يقل ال استثمار ملف صاحب األقل، على واحد زبون لصالح
 الثالث السنوات خالل الوقت، نفس في الزبون نفس لدى ملفات مدراء خمسة على األقل على مراقبة

  . المذكورة

 .GTO وجھاز دنال جھاز واستعمال تفعيل في تجربة صاحب 1.4.3

) فريالنسر او كعامل سواء( كما ذكر، الذي في حال فوز عرضه في المناقصة سوف يشعل من قبلهمقدم عرض  1.5
صاحب تجربة في تفعيل واستعمال جھاز دنال خالل سنتين بشكل متراكم، خالل , BACK OFFICE موظف

ألقل على السنوات الخمس التي سبقت الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة والذي نفذ مراقبة على ا
 .خمسة مدراء ملفات لدى نفس الزبون في نفس الوقتـ في تلك السنتان المذكورتان

مقدم عرض، الذي ستوفي في الموعد األخير المحدد لتقديم العروض في ھذه المناقصة، كل ما يلي بشكل  1.6
  :متراكم

 صاحب كل – تنظيما العرض مقدم كون حال في لم تتم ادانتھما، – العام مديره وكذلك  عرض مقدم 1.6.1
 حسب التالية القوانين من بند اي حسب بمخالفات كانت محكمة أية في العرض، مقدم في ھامة سيطرة
 او/و 425-422, 383, 330, 305, 300, 291-290, 237 ,112 ,100: 1977 – للعام العقوبات قانون
 خمس) 5(  مرت إدانتھم تمت حال وفي, 1957 – للعام والخدمات المنتجات مراقبة قانون حسب
  .الحكم تنفيذ يوم من فصاعدا سنوات

 خمسة( %25- يملك من تعني –"  ھامة سيطرة وسيلة صاحب: "ھذا 1.6.1  لغرض البند الصغير

 من او/و العرض مقدم قبل من إصدارھا تم التي لألسھم المذكورة القيمة من أكثرو بالمائة) وعشرون



  

 
  

 مجلس من اكثر او بالمائة وعشرون خمسةعلى  للحصول مخول انه/ و العرض لمقدم التصويت منطلق

  .العرض بمقدم الخاص االدارة

 األجانب العمال قانون بحسب –) 2( مخالفتين من بأكثر معه، العالقة و/او صاحب ھو ادانته تتم لم 1.6.2
 من األدنى الحد قانون او/ و ،1991 للعام) عادلة شروط وضمان قانوني غير بشكل تشغيل منع(

 العروض لتقديم األخير الموعد في ذكر كما –  مخالفتين من بأكثر ادانته تم وإذا 1987 للعام األجور
  .االخيرة اإلدانة موعد انتھاء من األقل، ) على1( واحدة سنة مرت المناقصة، ھذه في

كما ھو معرف في قانون صفقات  –" صاحب عالقة "- و" ادين: "ھذا  1.6.2 لغرض البند الصغير
  .1976- العامة للعامالجھات 

 1.6.2للسلطة عدم الغاء مقدم عرض ال يستوفي الشروط المسبقة المذكورة في البند  يحقيوضح بانه 
أعاله، وذلك بحسب قرار، يتم اتخاذه من اجل ذلك من قبل لجنة المناقصات، بحسب تعليمات البند 

  .1976-من قانون صفقات الجھات العامة للعام) 1)(1ب. (ب2 الفرعي

مقدم عرض كما ذكر، الذي يدير اعماله بحسب القانون، بحسب أوامر ضريبة الدخل (نص جديد) وقانون  1.7
 ويملك كل المصادقات المطلوبة بحسب قانون صفقات الجھات العامة للعام, 1975-ضريبة القيمة المضافة للعام 

-1976.  

رسوم االشتراك، بحسب تعليمات استمارة مقدم عرض كما ذكر، الذي شارك ھو و/او من يمثله في لقاء دافعي  1.8
  . العرض ھذا

  .  العروض طلب استمارة في ذكرت كما المناقصة، في المشاركة على إضافية تقييدات الى المشتركين انتباه نلفت

 .ھي مناقصة علنية ثنائية المراحل المناقصة :التنافسي .2

 :الفترة .3

شھرا، بدء من موعد توقيع االتفاقية، الكل بشكل  48فترة تعاقد السلطة مع مقدم العرض الفائز لمدة  تكون 3.1
  .خاضع لباقي تعليمات االتفاقية في ھذا الموضوع

يحق للسلطة فقط، بحسب اعتباراتھا الوحيدة، تمديد فترة التعاقد بفترة إضافية واحدة او عدد من الفترات  3.2
يوما من موعد  30بحسب ما تقرره السلطة، وذلك بحسب اعالن مسبق خطي، قبل  شھرا، 48اإلضافية حتى 

  .انتھاء فترة التعاقد او نھاية أي من الفترات للتمديد التي خصصتھا السلطة، بحسب الموضوع

  :مشاھدة وثائق المناقصة  .أ .4

 والمواعيد الشكل بحسب المناقصة والحصول على وثائق مشاھدة المناقصة في المشاركة يطلب شخص لكل يمكن

  :يلي فيما المفصلة

  "),  االنترنت موقع: "يلي فيما(  www.iaa.gov.il: للسلطة التابع االنترنت موقع في .1

: فيما يلي( 210 ، الطابق الثاني، الغرفة1في مكاتب قسم اللوجستيكا في مطار بن غوريون، البوابة رقم  .2

  .12:00-10:00 :الخميس بين الساعات –أيام االحد  27.07.2016 وذلك حتى يوم"), مكاتب السلطة"

 من يتجزأ ال كجزء المناقصة، ھذه نطاق في نشرھا يتم حتلنة او\و تغيير او\و توضيح كل إرفاق سيتم .3

 أي في مشاھدته شخص لكل يمكن بشكل اإلنترنت، وموقع السلطة مكاتب في الموجودة المناقصة وثائق

 ھذه إطار في نشرھا يتم حتلنة او\و تعديل او\و توضيح كل في وكذلك المناقصة وثائق سواء يشاء، وقت

، يشدد انه على كل مشترك ممكن، يسري واجب متابعة أي تغيير او المذكور المشاھدة موعد حتى المناقصة
 .اللوجستيكا بما يتعلق بھذه المناقصةتوضيح يتم نشره في موقع االنترنت و/او في مكاتب قسم 

  



  

 
  

 :المشاركة في المناقصة  ب

يشمل ضريبة القيمة ( شيكل جديد 300 شرط اولي للمشاركة في المناقصة ھو دفع رسوم االشتراك بمبلغ
  .الدفع مقابل المشاركة في المناقصة وال يكسب الدافع أي حق آخر بالنسبة للمناقصة.  الذي ال يعاد,  )المضافة

مقدم العرض الذي يرغب في المشاركة في المناقصة يمكنه دفع رسوم االشتراك بحسب الشكل والمواعيد 
يشدد على انه ال يمكن الدفع مقابل رسوم االشتراك في المناقصة بعد ھذه المواعيد وان . المفصلة فيما يلي

 :استيفاءھا يشكل شرطا أساسيا للمشاركة في المناقصة

  .23:30: الساعة 26.7.2016 ة موقع االنترنت حتى يومببطاقة اعتماد بواسط .1

في قسم الدفع التابع للسلطة الموجود في المكتب الرئيسي في مطار بن غوريون، طابق المدخل، وذلك حتى  .2
ال يمكن الدفع بواسطة بطاقة ( 09:00-12:00: بين الساعات, الخميس -االحد  ايامخالل  27.07.2016 يوم

 ). االعتماد

انتباه مقدمي العروض الى وجود فارق بين موعد الدفع بواسطة موقع االنترنت وبين موعد انتھاء الدفع نلفت 
  .بواسطة مكاتب السلطة

بواسطة صندوق المناقصات الموجود في  10:00 حتى الساعة 28.7.2016 الموعد األخير لتقديم العروض ھو .5
 140 الغرفة رقم)  االرشيف( األول في قسم التسجيل والتوثيقالمكتب الرئيسي للسلطة في مطار بن غوريون الطابق 

العروض التي تصل ). او قريبا من قسم التسجيل والتوثيق، بحسب الالفتات الموجھة التي ستوضع في المكان(
  .صندوق المناقصات بعد الموعد والساعة المذكورين أعاله لن تقبل ولن يتم بحثھا

ھي ممثلة القسم  ،بإعالن ھذه المناقصة يتعلق بما االيھ واالستيضاحات ألسئلةا توجيه يمكن التي السلطة ممثلة .6
يجب التأكد من وصول التوجه الى السلطة . 9711296-03 اللوجستي السيدة اليني شبيغل بواسطة الفاكس رقم

  .9750586-03 بواسطة ھاتف رقم

المناقصة المذكورة أعاله وبين ما ذكر في اإلعالن يتم التشديد على انه في كل حالة عدم مالئمة او تناقض بين وثائق  .7
 .أعاله، تتغلب شروط وثائق المناقصة الموجودة في المكتب الرئيسي التابع للسلطة

  

  مع تبريكات
  

   اليني شبيغل

   مسؤولة مشتريات كبيرة
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