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لتقديم خدمات استشارة في مجال السايبر وضمان المعلومات،  01/0002016/197/0 رقم علنية إطار مناقصة
     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

 في العروض لتقديم األخيرة الخمس السنوات في إسرائيل في القانون بحسب مسجل تنظيم ھو عرض مقدم
  .والسايبر المعلومات ضمان مجال في استشارة خدمات تقديم في ويعمل المناقصة

	

1.    

مقدم عرض كما ذكر، الذي ال يقل عدد العمال الذين يعملون في تقديم خدمات تخطيط واستشارة في مجال 
 .عمال في الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة 10ضمان المعلومات والسايبر، عن 

2.    

 أصحاب ھم) فريالنسر او/و عماله( قبله من الخدمات مقدمي من 10 األقل على الذي ذكر، كما عرض مقدم
 االتفاقية من أ الملحق في المطلوبة الخدمات مجال في أكثر او منھم واحد لكل سنوات 5 عن تقل ال تجربة

  .منفصلة خدمة مجاالت تشمل ان يمكن الخدمات مقدمي من 10 لتجربة الكامل المجموع ان وشريطة

3.    

 الموعد سبقت التي األخيرة الثالث) 3( ال السنوات في وعملية مھنية تجربة صاحب ذكر كما عرض مقدم
 في المفصلة مختلفة مجاالت 5 في األقل على استشارة خدمات لتقديم المناقصة في العروض لتقديم األخير
 1,500 االقل على صاحب ذكر كما زبون كل كان بحيث األقل، على زبائن 3 لصالح االتفاقية، من أ الملحق
  :على تعتمد معقدة تكنولوجية بيئة في عامل

 ميكروسوفت- مختلفة أجھزة  /Unix	/	Linux خادم حاسوب أنواع يشمل عمل محيط وكذلكו 
 معطيات قواعد) شابه وماו  IIS خادم, DC خادم ،اساسية معطيات خدمات ،ملفات خادم( םمختلفة
  ) شابه وما Oracle	DB2,	SQ2,( مختلفة

 3 والثاني الواحد الموقع بين كم 25 األقل على بعيدة مواقع .  

 ذوي مختلفين مزودين 3 األقل على – الحاسوب بشبكة المتصلة الخارجية والجھات المزودين تعدد 
  .بعيد من المنظمة أجھزة مع اتصال قدرة

4.    

 الى العروض تقديم يوم في األخيرة سنوات) ثالث( 3- ال في مھنية عملية خبرة صاحب ذكر كما عرض مقدم
  . تابعة ووحدات تنظيمات ذلك في بما الحكومي القطاع من زبائن لصالح استشارة خدمات تقديم في المناقصة

 حكومية شركة او/و حكومي تنظيم او/و جماھيرية ھيئة او/و دولة مؤسسة او/و حكومية وزارة –" زبون"
  .منطقي او/و محلي مجلس او/و بلدية او/و

 للقطاع المقدمة الخدمات ان من ينبع الحكومي القطاع من لزبائن الطلب ان يوضح البند ھذا لموضوع
 على وكذلك المناقصة ھذه إطار في للسلطة المطلوبة للخدمات وماھيتھا نوعيتھا في مشابھة الحكومي
  .الحكومي بالقطاع العالقة ذات الجھات ھي المجال ھذا في الموجھة الجھات ان حقيقة ضوء

5.    

 عن تقل ال المضافة القيمة ضريبة بدون جارية بأسعار مالية دورة صاحب ،ذكر كما عرض مقدم
 من واحدة كل في المعلومات، وضمان السايبر مجال في االستشارة خدمات تقديم في جديد شيكل 4,000,000
  .متراكم بشكل جديد شيكل 20,000,000- و منفصل بشكل 2015-و 2014, 2013 السنوات

 عدا العرض مقدم الى فعلي بشكل دفعت التي المالية، الدفعات مجموع –" جارية أسعار: "ھذا البند لغرض
  ".والفائدة المضافة القيمة ضريبة دفعات

6.    

   متراكم بشكل التالية األمور كل فيه تتوفر العروض لتقديم األخير الموعد في كان الذي,  ذكر كما عرض مقدم
 سيطرة وسيلة صاحب وكل تنظيما، العرض مقدم كان حال في العام ومديره العرض مقدم إدانة تتم لم  . أ

 العقوبات قانون بحسب التالية البنود من أي بمخالفة كانت محكمة اي في العرض، مقدم على ھامة
 قانون بحسب او/و 422و 425 ،383 ،330 ،305 ،300 ،291 ،290 ،100 ،112 ،237: 1977 للعام

7.    
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 على مرت – المذكورة المخالفات من بأي ادانته تمت وإذا 1957 للعام والخدمات المنتجات مراقبة
  .مقابلھا العقاب تنفيذ يوم من سنوات) 5( خمس االقل

 أكثر او) بالمائة وعشرون خمسة% (25 يمتلك من "ھامة سيطرة صاحب ": ھذا) أ( 7 البند لغرض
 على التصويت منطلق من او/و العرض مقدم قبل من الصادرة األسھم أموال من المذكورة القيمة من
 مقدم لدى المدراء مجلس من أكثر او بالمائة وعشرون خمسة تعيين له يحق من او/و العرض مقدم

  .العرض

 العمال قانون بحسب) 2( مخالفتين من بأكثر به، العالقة صاحب او ھو العرض، مقدم إدانة تتم لم  . ب
 االدنى الحد قانون او/و 1991 للعام) عادلة شروط وضمان قانوني غير بشكل تشغيل منع( األجانب

 لتقديم األخير الموعد في – ذكر كما) 2( مخالفتين من بأكثر ادانته تمت وإذا ،1987 للعام االجور من
  .األخير االدانة موعد من االقل على) 1( واحدة سنة مرت العروض

 صفقات قانون في معرفة ھي كما –" ادانته تمت"- و" عالقة صاحب': "(ب) ھذا 7لغرض البند 
  .1976- للعام العامة الجھات
) ب( 7 البند في المذكورة المسبقة الشروط من أي يستوفي لم عرض مقدم رفض عدم للسلطة يحق
 من) 1ب(ب2 البند تعليمات بحسب المناقصات لجنة قبل من اتخاذه تم الذي القرار بحسب وذلك ،اعاله
  .1976-  العامة الجھات صفقات قانون

 وقانون) جديد نص( الدخل ضريبة انظمة بحسب القانون بحسب اعماله يدير الذي ,مقدم عرض كما ذكر
 العامة الجھات صفقات قانون بحسب المطلوبة التصديقات كل ويملك ،1975 العام من المضافة، القيمة ضريبة
  .1976-  للعام

8.    

  .المناقصة في االشتراك رسوم قبله من يعمل من او/و ھو دفع ذكر، كما عرض مقدم
9.    

    
توضح السلطة وتشدد بھذا على ان الشروط األولية وباقي الطلبات المفصلة في وثائق المناقصة يجب ان تتوفر قفي 
مقدم العرض نفسه، اال إذا تم تعريف ذلك بشكل آخر ومفصل بحسب الشروط المسبقة و/او باقي الشروط المفصلة 

 .المناقصة في وثائق
  

  .ب

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

  .ج

سنوات + إمكانية للتمديد لفترة تعاقد او فترات إضافية ال تزيد معا عن فترة تمديد تصل  3تكون فترة التعاقد لمدة 
  .شھرا بشكل متراكم حسب ما ترتأيه السلطة 24حتى 

   

  .د

 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

 
 اللوجستي، القسم مكاتب الثاني الطابق غوريون بن مطار في 1 رقم البوابة في السلطة مكاتب في  . ب

 .09:00-12:00 :الخميس بين الساعات –أيام االحد  24.8.2016 يوم حتى وذلك
  

 للفصل قابل غير كجزء ترفق المناقصة، إطار في نشرھا يتم حتلنة او/و تغيير او/و توضيح أي  . ج
 شخص كل يمكن الذي بالشكل االنترنت، موقع وفي السلطة مكاتب في الموجودة المناقصة بوثائق
 تنشر حتلنة او/و تغيير او/و توضيح أي في وكذلك المناقصة وثائق في وقت، أي في مشاھدته من
 ممكن مشترك كل على يسري انه على يشدد. المذكور المشاھدة موعد في المناقصة إطار في

 يتعلق بما السلطة مكاتب في او/و االنترنت موقع في نشره يتم توضيح او تغيير أي متابعة واجب
 .المناقصة بھذه

  
  
  

  

  .ھـ  .1
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   ،مع تبريكات  

  ايالن كوھين، مشتري، القسم اللوجستي  

شيكل جديد (يشمل ضريبة القيمة  1,500شرط اولي للمشاركة في المناقصة ھو دفع رسوم االشتراك بمبلغ 
  المضافة) التي ال تعاد.

 المفصلة والمواعيد الشكل بحسب االشتراك رسوم دفع يمكنه المناقصة في المشاركة يطلب الذي العرض مقدم
 شرط يشكل استيفائھا وان المواعيد ھذه بعد المناقصة في المشاركة مقابل الدفع يمكن ال انه على يشدد. يلي فيما
  :المناقصة في للمشاركة االدنى الحد

  
  .23:30: الساعة 23.8.2016 يوم حتى االنترنت، موقع بواسطة اعتماد ببطاقة  . أ

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

 الدفع يمكن ال( 0009:-12:00: الساعات بين الخميس – االحد ايام خالل 24.8.2016 يوم حتى
	 ).  االعتماد بطاقة بواسطة

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

  .السلطة مكاتب بواسطة
  

2.      

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

3.    

الى صندوق المناقصات , 15:00-08:30: الخميس بين الساعات –تقدم العروض الى المناقصة أيام االحد 
في الطابق ) الموجود في مطار بن غوريون، بناية المكتب الرئيسي، في قسم التسجيل والتوثيق (االرشيف

او قريبا من قسم التسجيل والتوثيق بحسب الالفتات الموجھة التي ستوضع في ( 140األول الغرفة رقم 
 التي العروض "). الموعد األخير لتقديم العروض(" صباحا 10:00 الساعة 29.8.2016 حتى يوم), المكان

 تأجيل للسلطة يحق. بحثھا او قبولھا يتم لن اعاله المذكورين والساعة الموعد بعد المناقصات صندوق الى تقدم
     .المناقصة وثائق في مفصل ھو كما الكل آخر، موعد الى االخير الموعد

  

4.    

 السيد وجستيالل القسم ممثل ھو,  المناقصة بھذه يتعلق بما اليه والتوضيحات االسئلة توجيه يمكن التي السلطة ممثل
 رقم ھاتف بواسطة السلطة الى التوجه وصول من التأكد يجب 9711296-03 رقم الفاكس بواسطة كوھين ايالن

03-9750591/581 .  
  

  .و

يشدد ويصرح بھذا انه في كل حالة يوجد بھا تناقض او عدم مالئمة بين وثائق المناقصة المذكورة أعاله ولبين 
  .السلطةاإلعالن، تتغلب شروط وثائق المناقصة الموجودة في صندوق المناقصات في 

  

  .ز
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