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على اسم ايالن وأساف  المطارفي لتقديم خدمات نظافة شبابيك وجدران  0702016//000259/ مناقصة علنية رقم
  ريمون، لصالح سلطة المطارات

  

  . المذكورة للمناقصة عروضھم تقديم العروض مقدمي من"), السلطة" يلي فيما( بھذا المطارات سلطة تطلب

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

. أ

 خدمات ينفذ الذي إسرائيل، في القانون بحسب المسجل) تنظيما ليس( مرخصا مشتغال او تنظيما يعتبر الذي عرض مقدم

 .العروض لتقديم األخير الموعد في متواصال شھرا) 36( وثالثون ستة فترة خالل وذلك يلي، فيما معرفة ھي كما نظافة،

 شمولية من االنتقاص ودون ذلك في بما المختلفة، أنواعھا على نظافة خدمات –" نظافة خدمات: "االستمارة ھذه في

بابيك، اعمال تلميع، فاكس، تنظيف جاري واساسي، بما في ذلك تنظيفات שخدمات نظافة، تنظيف ,  المذكور
  . المناقصة موضوع الخدمات نوع من لخدمات المطلوبة التنظيف، مواد لكل ودائم جاري تزويد ذلك في بما موسمية 

	

1.    

 ال التنظيف، خدمات مجال في المضافة، القيمة ضريبة بدون جارية بأسعار مالية، دورة صاحب ذكر، كما عرض مقدم
 2015 -و 2014, 2013 السنوات من واحدة كل في وذلك  ,جديد)شاقل  1,000,000( جديد شاقل مليون مبلغ عن تقل

 .  منفصل بشكل
  

 دفعات عدا العرض، لمقدم فعلي بشكل دفعت التي المالية الدفعات مجموع –" جارية أسعار: "االستمارة ھذه في

  .والفائدة المضافة القيمة ضريبة

  

2.    

 للعمل العرض مقدم اسم على المفعول سارية رخصة يحمل العروض، لتقديم األخير الموعد في كان الذي عرض مقدم

 .1996-  للعام البشرية القوى مقاولي قبل من العمال تشغيل قانون في معرفة ھي كما النظافة، مجال في خدمات كمقاول
	

3.    

 :متراكم بشكل التالية األمور كل فيه تتوفر العروض لتقديم األخير الموعد في كان الذي عرض مقدم
  

 العرض، مقدم على ھامة سيطرة وسيلة صاحب وكل تنظيما، العرض مقدم كان حال في العرض مقدم إدانة تتم لم  . أ

 ،290 ،100 ،112 ،237: 1977 للعام العقوبات قانون بحسب التالية البنود من أي بمخالفة كانت محكمة اي في
 تمت واذا 1957 للعام والخدمات المنتجات مراقبة قانون بحسب او/و 422 و 425 ،383 ،330 ،305 ،300 ،291

 . مقابلھا العقاب تنفيذ يوم من سنوات) 5( خمس االقل على مرت – المذكورة المخالفات من بأي ادانته
  

  : ھذا) أ)(4(أ البند لغرض

 األسھم أموال من المذكورة القيمة من اكثر او%) 25( بالمائة وعشرون خمسة يمتلك من "ھامة سيطرة صاحب "

 وعشرون خمسة تعيين له يحق من او/و العرض مقدم على التصويت منطلق من او/و العرض مقدم قبل من الصادرة

  . العرض مقدم لدى المدراء مجلس من اكثر او%) 25( بالمائة
  

 للعام االجانب العمال قانون) أ( بحسب) 2( مخالفتين من بأكثر به، العالقة صاحب او ھو العرض، مقدم إدانة تتم لم  . ب

 قانون من الثالثة االضافة في موجودة مخالفات) ج( او/و 1987 للعام االجور من االدنى الحد قانون) ب( او/و 1991

 لتقديم األخير الموعد في – ذكر كما) 2( مخالفتين من بأكثر ادانته تمت واذا ،2011 للعام العمل قوانين تطبيق زيادة

 .األخير االدانة موعد من االقل على) 3( سنوات 3 مرت العروض
 

 به العالقة صاحب على او عليه تفرض لم العروض لتقديم األخير الموعد سبقت التي) 3( الثالث السنوات في  . ت

) ب( او/و; 1991-  للعام االجانب العمال قانون) أ( :بحسب مخالفة تشكل مخالفات) 6( ستة من ألكثر مالية عقوبات

 زيادة لقانون الثالثةالثانية و االضافة في مذكورة مخالفات) ج( او/و; 1987- للعام االجور من االدنى الحد قانون

 .2011- للعام العمل قوانين تطبيق

4.    
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 اعطي اذا واحدة، كمخالفة مالية عقوبات بموجبھا فرضت التي المخالفات عدد يعتبر, اعاله )ج)(4(أ البند لموضوع

 عامل قبل من تنفيذھا تم المخالفات بأن والصناعة التجارة وزارة في والتطبيق التنظيم مديرية مدير قبل من تصريح

 .اجرته دفع اساسھا على يتم واحدة فترة في واحد
  

 صفقات قانون في معرفة ھي كما  –" ادانته تمت" - و" عالقة صاحب': " اعاله )) ج4ب و أ ()(4(أ البند لغرض

  "). العامة الجھات صفقات قانون: "يلي فيما( 1976- للعام العامة الجھات
  

) ج)(4(أ - )ب)(4(أ البنود في المذكورة المسبقة الشروط من أي يستوفي لم عرض مقدم رفض عدم للسلطة يحق

 صفقات قانون من) 1ب(ب2 البند تعليمات بحسب المناقصات لجنة قبل من اتخاذه تم الذي القرار بحسب وذلك ,  اعاله

  . العامة الجھات
  

 ضريبة وقانون) جديد نص( الدخل ضريبة انظمة بحسب القانون بحسب اعماله يدير الذي النوع، ھذا من عرض مقدم

  .1976-  للعام العامة الجھات صفقات قانون بحسب المطلوبة التصديقات كل ويملك ،1975 العام من المضافة، القيمة
  

5.    

 ھذه كل يستوفي العروض، لتقديم األخير الموعد سبقت التي متواصال شھرا 36 فترة خالل ذكر كما كان عرض مقدم

  :متراكم بشكل األمور
  

 .العمل قوانين تعليمات من أي منطلق من العمال حقوق على المحافظة واجب بخرق العرض مقدم ادانة تتم لم  . أ
 

 من أي منطلق من العمال، حقوق على المحافظة لواجب خرق بأي العرض بمقدم العالقة صاحب ادانة تتم لم  . ب

 .العمل قوانين تعليمات
  

  :يلي فيما) 7(أ والبند ھذا) 6(أ البند لغرض
  

  . العامة الجھات صفقات قانون في معرفة ھي كما –" ادانته تمت"- و" عالقة صاحب"

 الحين بين تكون كما, 1969-  للعام العمل محكمة لقانون الثانية االضافة في المفصلة التشريعات كل –" العمل قوانين"

  : القوانين ھذه من واحد كل ذلك في بما واآلخر،

-) جديد نص( العمل في االمان قانون; 1945, )اعالن( المھنة وامراض االصابات اوامر; 1943, العمل قسم قانون

 قانون; 1951-  للعام والراحة العمل ساعات قانون; 1949- للعام), العمل الى العودة( المسرحين الجنود قانون; 1970

 الشبيبة ابناء عمل قانون; 1953- للعام المرافقة قانون; 1954-  للعام المتفجرة المواد قانون; 1951- للعام السنوية العطلة

-  للعام العمل مراقبة تنظيم قانون; 1954- للعام النساء عمل قانون; 1953- للعام الوطنية الخدمة قانون; 1953- للعام

- للعام), تعيينات( الدولة خدمات قانون; 1959- للعام العمل مكتب قانون; 1958-  للعام االجور حماية قانون; 1954

 انظمة; 1995-  للعام], مدمج نص[  الوطني التامين قانون; 1967-  للعام الطوارئ ساعات في العمل خدمة قانون; 1959

-  للعام الجماعية االتفاقيات قانون; 1973-  للعام المقابلة الضريبة قانون; 1934), نفط) (تنظيمھا( والصناعات االعمال

 العمال قانون; 1988-  للعام العمل في الفرض مساواة قانون; 1987-  للعام االجور من االدنى الحد قانون; 1957

 تطبيق قانون من و الفصل من أ االشارة; 1994- للعام – للعام الرسمي الصحي التامين قانون; 1991-  للعام االجانب

; 1994- للعام), تشريع تعديل) (مختلفة وتعليمات اقتصادية تنظيمات(  اريحا ومنطقة غزة قطاع موضوع في االتفاقية

 ذوي من االشخاص مساواة قانون من الرابع الفصل; 1996-  للعام البشرية القوى مقاولي قبل من العمال تشغيل قانون

; 1957-  للعام الجماعية االتفاقيات قانون; 1998- للعام الجنسية المضايقة منع قانون من 8 البند; 1998-  للعام االعاقة

 قانون; 2000- للعام الجينية المعلومات قانون من 29 البند; 2001- للعام االستقالة او االقالة عن المسبق االعالن قانون

 قانون من ا5 البند; 2006-  للعام الطوارئ ساعات في العمال حماية قانون; 2002-  للعام), العمل شروط( للعامل االعالن

, 31, 24 البنود, 1997- للعام), الصحيحة االدارة او الحسنة لألخالق بضرر والتسبب المخالفات كشف( العمال حماية

 للعام عامل من ضمانات على الحصول منع قانون, 2011- للعام العمل قوانين تطبيق زيادة قانون من 37 - و 36, 33, 32

6.    
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 موضوع بالخدمات يتعلق بما العرض مقدم على تسري التي الجماعية واالتفاقيات التوسيع اوامر كل وكذلك, 2012-

 . المناقصة
  

 يستوفي العروض لتقديم االخير الموعد سبقت التي المتواصلة شھرا 12 ال فترة خالل كان الذي ذكر كما عرض مقدم

   :التالية األمور كل
  

, 1985- للعام االدارية المخالفات قانون من 5 البند بحسب تعيينه تم عمل مفتش قبل من العرض مقدم ادانة تتم لم  . أ

 .  العمل قوانين تعليمات من أي منطلق من العمال، حقوق على الحفاظ واجب خرق مقابل) 2( غرامتي من بأكثر
 

 قانون من 5 البند بحسب تعيينه تم مفتش قبل من) 2( غرامتين من بأكثر العمل في العالقة صاحب ادانة تتم لم  . ب

 قوانين تعليمات من أي منطلق من العمال، حقوق على الحفاظ واجب خرق مقابل, 1985- للعام االدارية المخالفات

 .العمل
  

 أعاله،) 7( أ و) 6( أ   البنود في المذكورة الشروط من أي يستوفي ال عرض مقدم أي الغاء بعدم بحقھا السلطة تحتفظ

 واجب انظمة من) ب(أ6 البند تعليمات بحسب المناقصات لجنة قبل من الغرض لھذا اتخاذه يتم قرار بحسب وذلك

  .1993- للعام المناقصات
  

7.    

 االشتراك رسوم دافعي لقاء في قبله من يعمل من او/و ھو شارك عرض مقدم

  

8.    

  .المناقصة في المشاركة رسوم قبله من يعمل من او/و ھو دفع ذكر، كما عرض مقدم
  

9.    

 العرض مقدم في تتوفر ان يجب المناقصة وثائق في المفصلة الطلبات وباقي المسبقة الشروط ان بھذا وتوضح السلطة تشدد

 .المناقصة وثائق في المفصلة الطلبات باقي في او/و المسبقة الشروط في واضح بشكل آخر بشكل ذلك تعريف تم اذا اال نفسه،
  

  .ب

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

  .ج

   :التعاقد فترة

الذي تعلن عنه السلطة لمقدم العرض الفائز  الموعد في تبدأ) 36( شھرا وثالثون ستة لمدة الجاري العمل فترة كون
 .يوما مسبقا 90 األقلوالتي ستسلم الى مقدم العرض الفائز على 

  

  .د  .1

 تراھا، صورة أي بحسب اضافية فترات او لفترة التعاقد فترة تمديد الوحيدة، اعتباراتھا بحسب وحدھا للسلطة يحق

  .متراكم بشكل 24 لمدة شاملة تمديد فترة عن كلھا تزيد ال ان شريطة
   

2.  
  

  

 التالي الشكل بحسب عليھا والحصول المناقصة وثائق مشاھدة المناقصة في المشاركة يود شخص لكل يحق

  :يلي فيما المفصلة والمواعيد
 

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

 يوم حتى وذلك اللوجستيكا قسم مكاتب الثاني الطابق غوريون، بن مطار في 1 رقم البوابة في السلطة مكاتب في  . ب

 .0009:-12:00 :الساعات بين الخميس – االحد ايام 28.7.2016
  

 المناقصة بوثائق للفصل قابل غير كجزء ترفق المناقصة، إطار في نشرھا يتم حتلنة او/و تغيير او/و توضيح أي  . ت

 في وقت، أي في مشاھدته من شخص كل يمكن الذي بالشكل االنترنت، موقع وفي السلطة مكاتب في الموجودة

 المشاھدة موعد في المناقصة إطار في تنشر حتلنة او/و تغيير او/و توضيح أي في وكذلك المناقصة وثائق

  .ھـ  .1
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  ,تبريكات مع  
  

  كبير شراء وكيل, صالح بني  

 اللوجستيكا قسم   

 موقع في نشره يتم توضيح او تغيير أي متابعة واجب ممكن مشترك كل على يسري انه على يشدد. المذكور

 .المناقصة بھذه يتعلق بما السلطة مكاتب في او/و االنترنت
  

 ال التي, )المضافة القيمة ضريبة يشمل(₪  003 بمبلغ االشتراك رسوم دفع ھو المناقصة في للمشاركة اولي شرط
  . تعاد

   

. يلي فيما المفصلة والمواعيد الشكل بحسب االشتراك رسوم دفع يمكنه المناقصة في المشاركة يطلب الذي العرض مقدم

 االدنى الحد شرط يشكل استيفائھا وان المواعيد ھذه بعد المناقصة في المشاركة مقابل الدفع يمكن ال انه على يشدد

  :المناقصة في للمشاركة
  

  .30:23 :الساعة 27.7.2016 يوم حتى االنترنت، موقع بواسطة اعتماد ببطاقة  . أ
  

 حتى وذلك المدخل، طابق غوريون، بن مطار في الرئيسي المكتب في الموجود للسلطة التابع الدفع قسم في  . ب

 بطاقة بواسطة الدفع يمكن ال( 0009:-12:00: الساعات بين الخميس – االحد ايام خالل 28.7.2016 يوم

	). االعتماد
  

 بواسطة الدفع انھاء موعد وبين االنترنت موقع بواسطة الدفع موعد بين فارق وجود الى العروض مقدمي انتباه نلفت

  .السلطة مكاتب
  

2.    

  .للمناقصة بالنسبة آخر حق أي الدافع يكسب وال فقط المناقصة في المشاركة لصالح ھو الدفع ان على يشدد
  

3.    

 سلطة في الموجود المناقصات صندوق في 08:30- 15:00: الساعات بين الخميس – االحد ايام العروض تقدم

 في) االرشيف( والتوثيق التسجيل قسم من قريبا الرئيسي، المكتب بناية غوريون، بن مطار في المطارات،

  ). المكان في التوجيه الفتات بحسب والتوثيق، التسجيل قسم من قريبا او( 140 الغرفة ،1 الطابق
  

 لتقديم االخير الموعد: "يلي فيما( 10:00 الساعة حتى 22.8.2016 ھو المناقصة في العروض لتقديم االخير الموعد

 يتم لن اعاله المذكورين والساعة الموعد بعد المناقصات صندوق الى تقدم التي العروض "), المناقصة في العروض

     .المناقصة وثائق في مفصل ھو كما الكل آخر، موعد الى االخير الموعد تأجيل للسلطة يحق.  بحثھا او قبولھا

  

4.    

 صالح بني السيد اللوجستيكا قسم ممثل ھي,  المناقصة بھذه يتعلق بما اليه والتوضيحات االسئلة توجيه يمكن التي السلطة ممثل

 يجب . 9750588/581-03 رقم ھاتف بواسطة السلطة الى التوجه وصول من التأكد يجب. 9711296-03 رقم فاكس بواسطة

  .bennyz@iaa.gov.il: العنوان على االلكتروني البريد بحسب أيضا المطلوبة واالستيضاحات األسئلة كل تقديم من التأكد
  

  .و

 يتعلق بما الملزمة التفاصيل وباقي الشروط, فقط وأولية عامة معلومات يشمل االعالن ھذا ان بھذا يوضح الشك ازالة اجل من

 في المفصلة والمواعيد الشكل بحسب مشاھدتھا يمكن التي المناقصة وثائق في مفصلة ھي كما وشروطھا المناقصة باجراءات

 في ذكر ما وبين المناقصة وثائق بين مالئمة عدم او تناقض فيھا يوجد حالة كل في انه بھذا ويصرح يشدد . اعاله و البند

  . المناقصة وثائق شروط تتغلب أعاله االعالن
  

  .ز
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