
  

  

التعاقد لتقديم خدمات الفحوص الدورية للمصاعد والساللم الكھربائية والسيور الناقلة لحمل المسافرين في المواقع التابعة لسلطة 
  المطارات

  
  00/0046/073/2016مناقصة علنية رقم 

  
  

(فيما يلي:  00/0046/073/2016تدعو سلطة المطارات (فيما يلي "السلطة") بھذا في إطار المناقصة العلنية رقم 
لتقديم خدمات الفحوص الدورية للمصاعد والساللم الكھربائية ("المناقصة") مقدمي العروض للمشاركة في مناقصة علنية 

  .ن في المواقع التابعة لسلطة المطاراتوالسيور الناقلة لحمل المسافري

  المفصلة أدناه: كافة الشروط التمھيديةيُسمح بالمشاركة في المناقصة فقط لمقدمي العروض الذين يستوفون  .1

يجب أن يكون مقدم العرض شركة مسجلة قانونيًا في دولة إسرائيل أو صاحب مصلحة (ليس شركة) مرخًصا ومسجاًل  1.1
  إسرائيل.قانونيًا في دولة 

مقدم العرض الوارد وصفه أعاله, الذي ھو أو مقدم الخدمات المذكور نيابة عنه، الذي يقدم الخدمات الُمشار إليھا في  1.2
أو  مقدم العرض رخصة سارية المفعول على اسم قد حصل على")، مقدم الخدماتعنوان ھذه المناقصة (فيما يلي: ("

، 1970مقدم الخدمات، من قبل وزارة االقتصاد والصناعة وتبًعا ألمر األمان والسالمة في العمل [النسخة الجديدة] لعام 
تنطبق بالفعل على كل واحد من المجاالت الواردة أدناه (وفق المھنة الُمشار إليھا) في التاريخ األخير المحدد لتقديم 

  العروض في إطار ھذه المناقصة:

  فني المصاعد المرخص. -يتطبق على العروض المقدمة في إطار المجال األول فقط  1.2.1 
 

  المرخص. فني الساللم الكھربائية والسيور الناقلة  -يتطبق على العروض المقدمة في إطار المجال الثاني فقط  1.2.2   
 

الناقلة فني المصاعد والساللم الكھربائية والسيور  -يتطبق على العروض المقدمة في إطار المجالين مًعا   1.2.3   
  المرخص.

 
مقدم الخدمات المذكور نيابة عنه الخبرة والتجربة المھنية على مدار قد اكتسب مقدم العرض الوارد وصفه أعاله الذي   1.3

تقديم الخدمات المذكورة  إليھا فيما يلي في كل واحد من المجاالت التالية (وفق المھنة الُمشار إليھا) فيفترة العمل الُمشار 
  في عنوان المناقصة:

اشتغل بفحص المصاعد خالل كل واحدة من السنوات  -يتطبق على العروض المقدمة في إطار المجال األول فقط  1.3.1
  .2015و  2014، 2013، 2012، 2011التالية: 

اشتغل بفحص الساللم الكھربائية والسيور الناقلة  -يتطبق على العروض المقدمة في إطار المجال الثاني فقط  1.3.2
  .2015و  2014، 2013خالل كل واحدة من السنوات التالية: 

من السنوات  اشتغل بفحص المصاعد خالل كل واحدة -يتطبق على العروض المقدمة في إطار المجالين مًعا  1.3.3
وكذلك اشتغل بفحص الساللم الكھربائية والسيور الناقلة خالل  2015و  2014، 2013، 2012، 2011التالية: 

  .2015و  2014، 2013كل واحدة من السنوات التالية: 



  

  

يُشار أعاله وفي أي مكان آخر في استمارة الدعوة لتقديم العروض التي تفّصل شروط المناقصة،  1.3في إطار البند الفرعي 
بشكل متواصل.أو طيلة السنة إلى فترة ما خالل السنة المذكورة وليس بالضرورة  إلى" خاللالكلمة "ب

  
مقدم العرض الوارد وصفه أعاله، الذي يستوفي كافة الشروط الواردة أدناه فعاًل في آخر موعد لتقديم العروض في  1.4 

  إطار المناقصة:
  

لم تتم  –مقدم العرض الوارد وصفه أعاله، الذي لم تتم إدانته وإدانة مديره العام، وإذا كان مقدم العرض شركة  1.4.1
في أي محكمة بمخالفة ما بموجب إحدى المواد التالية  ملحوظة على مقدم العرض، إدانة أي جھة ذات سيطرة

و/أو  425 – 422، 383، 330، 305، 300، 291 – 290، 237، 112، 100: 1977 لقانون العقوبات لعام
ه ، وإذا تمت إدانتھم بإحدى المخالفات الوارد ذكرھا أعال1957والخدمات لعام  بموجب قانون مراقبة السلع

  (خمس) سنوات أو أكثر على قضاء العقوبة التي ُحكم عليھم بھا. 5فيجب أن تكون قد مضت 
 

% (خمسة وعشرين بالمئة) أو أكثر من القيمة االسمية 25معنى المصطلح: من يمتلك  -" جھة ذات سيطرة ملحوظة"
و/أو الذي يحق له تعيين  لرأسمال األسھم المصَدر الخاص بمقدم العرض و/أو من قوة التصويت في مقدم العرض

  % (خمسة وعشرين بالمئة) أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة في مقدم العرض.25
  

بموجب قانون العمال األجانب (حظر  -لم تتم إدانة مقدم العرض وأي جھة ذات صلة به، بأكثر من مخالفتين  1.4.2
، وإذا تمت 1987وقانون األجر األدنى لعام  1991التشغيل غير القانوني وضمان ظروف العمل العادلة) لعام 

فيجب أن تكون قد مضت سنة واحدة على األقل على  –إدانتھما بأكثر من مخالفتين بموجب القانونين المذكورين 
  اإلدانة األخيرة في الموعد األخير لتقديم العروض في إطار ھذه المناقصة.    

           
  .     1976وفق مفھومھا في قانون أعمال الھيئات العامة لعام  –" جھة ذات صلة"
  
ويُوضح بھذا أنه سيحق للسلطة عدم إسقاط أھلية مقدم العرض الذي ال يستوفي الشروط التمھيدية الواردة في البند   

) لقانون 1)(1ب (ب2أعاله، وذلك بقرار من لجنة المناقصات تبًعا لإلرشادات الواردة في البند الفرعي  1.4.2الفرعي 
  .         1976أعمال الھيئات العامة لعام 

 جب أمر ضريبة الدخل وقانون ضريبةمقدم العرض الوارد وصفه أعاله، الذي يدير أعماله وفقًا لمقتضيات القانون وبمو 1.5
، والذي قد حصل على جميع التراخيص المطلوبة بمقتضى قانون أعمال الھيئات العامة لعام 1975القيمة المضافة لعام 

1976.  

مقدم العرض الوارد وصفه أعاله، الذي شارك و/أو الذي شاركت جھة أخرى نيابة عنه في اجتماع الجھات التي دفعت  1.6
  رسوم المشاركة وفق الوصف المفصل الوارد في مستندات المناقصة.

لمشاركة وفق الوصف مقدم العرض الوارد وصفه أعاله، الذي دفع و/أو الذي دفعت جھة أخرى نيابة عنه رسوم ا 1.7
  الوارد في مستندات المناقصة.المفصل 

  نرجو انتباه المشاركين إلى القيود األخرى التي تنطبق على المشاركة في المناقصة والواردة في نموذج طلب العروض.      



  

  

  فترة التعاقد: .2
  شھًرا كحد أقصى تبًعا ألي مجموعة من  الشروط ستضعھا السلطة. 36شھًرا إلى جانب فترة اختيارية من  36              

  
  مراجعة مستندات المناقصة:  أ. .3

سيكون بمقدور أي شخص يريد المشاركة في المناقصة مراجعة مستندات المناقصة واستالمھا تبًعا لإلجراء التالي في  
  المواعيد المفصلة أدناه:

  (فيما يلي: "موقع اإلنترنت").       www.iaa.gov.il  على موقع اإلنترنت الخاص بالسلطة: .1
للقسم اللوجستي (حيث مكاتب طاقم الصيانة) في مطار بن غوريون في مكاتب دائرة التعاقد والصيانة التابعة  .2

  الدولي،
   األحد ، في أيام 0918//0162وذلك لغاية التاريخ   A.R -870 ، الطابق الثاني، الغرفة 3مبني الترمينال رقم        
  .08:30-11:30 ، بين الساعات:إلى الخميس       

  
و/أو تعديل سيتم نشره في إطار المناقصة، سيتم إرفاقه أيًضا بمستندات المناقصة كجزء ال  أي توضيح و/أو تغيير  .3

يتجزأ منھا وستكون ھذه المستندات متاحة في مكاتب السلطة وعلى موقع اإلنترنت الخاص بھا، بحيث سيكون 
يير و/أو تعديل سيتم بإمكان أي جھة مراجعة مستندات المناقصة في أي وقت وكذلك مراجعة أي توضيح و/أو تغ

نشره في إطار المناقصة لغاية تاريخ المراجعة الوارد ذكره أعاله. ويجدر التشديد على أنه يتوجب على أي مشارك 
محتمل متابعة جميع التغييرات أو التوضيحات التي ستُنشر على موقع اإلنترنت و/أو في مكاتب السلطة فيما يخص 

  ھذه المناقصة.

  :المناقصةالمشاركة في ب.  

  
ش.ج. (يشمل ضريبة القيمة  300يتمثل الشرط المسبق للمشاركة في المناقصة في دفع رسوم المشاركة بمقدار 

المضافة)، بحيث لن يكون ھذا المبلغ قاباًل لالسترجاع. ھذا الدفع ھو نظير المشاركة في المناقصة فقط وال يمنح أي 
  أفضلية أخرى في إطار المناقصة.

  
طاع مقدم العرض الذي يرغب في المشاركة في المناقصة دفع رسوم المشاركة بالطرق والمواعيد المفصلة سيكون بمست 

  أدناه:

  .23:30 في الساعة:، 0918//2016 ببطاقة االئتمان عبر موقع اإلنترنت لغاية التاريخ .1

في قسم المدفوعات التابع للسلطة والذي يُوجد في المكتب الرئيسي في مطار بن غوريون الدولي، في الطابق  .2
ال يمكن ( 09:00-12:00 بين الساعات:، األحد إلى الخميس ، في األيام0919//2016األرضي، وذلك لغاية التاريخ 

  الدفع ببطاقة االئتمان).

وض إلى اختالف التاريخ األخير للدفع على موقع اإلنترنت عن التاريخ األخير للدفع في نرجو انتباه مقدمي العر .3
  مكاتب السلطة.

يجدر التشديد على أنه لن يتسنى الدفع نظير المشاركة في المناقصة بعد الموعدين أعاله وأن الدفع لغاية ھذين  .4
  الموعدين يشكل شرطًا تمھيديًا للمشاركة في المناقصة.

 



  

  

عن طريق إدخالھا في صندوق  15:00-08:30، بين الساعات: األحد إلى الخميسسيتسنى تقديم العروض في أيام       .ج 
المناقصات الموجود في مطار بن غوريون الدولي، في مبنى المكتب الرئيسي، في دائرة السجالت والتوثيق 

(أو على مقربة من دائرة السجالت والتوثيق وفق الفتات التوجيه التي ستُضع  140، الغرفة 1(األرشيف)، في الطابق 
صباًحا ("آخر موعد لتقديم العروض"). ولن نقبل أي  10:00في الساعة  10/201610/ھناك)، وذلك لغاية التاريخ 

عروض ستُدخل في صندوق المناقصات بعد الموعد األخير لتقديم العروض الوارد أعاله ولن تتم مناقشتھا. ويحق 
  للسلطة تأجيل الموعد األخير تبًعا للتفاصيل الواردة في مستندات المناقصة.

 

مكن االتصال بممثل السلطة لطرح األسئلة واالستفسارات فيما يتعلق بإعالن ھذه المناقصة، وھذا الممثل ھو أحد موظفي ي  .د 
. ويجب التحقق من 03-9752608القسم اللوجستي، السيد موشيه فيشر، ويمكن االتصال به عبر الفاكس على الرقم: 

  .03-9752609 رقم:استالم السلطة للرسالة أو الطلب عبر الھاتف على ال
 

يجدر التشديد بھذا على أنه في حالة التناقض أو عدم التوافق بين التفاصيل الواردة في مستندات المناقصة وتلك الواردة في  .4
  في صندوق المناقصات الخاص بالسلطة.الموجودة اإلعالن أعاله فسيتوجب اتباع الشروط الواردة في مستندات المناقصة 
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