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للتعاقد في اتفاقية لتزويد وصيانة مواد وبرامج وترخيص في  2016/197/0008/00 مناقصة اطار علنية رقم

  مجال الحوسبة، لصالح سلطة المطارات
  

  اعالن تصحيح
  

عن حتلنة الشروط المسبقة والمواعيد الظاھرة في استمارة طلب العروض للمناقصة "), السلطة"فيما يلي( تعلن سلطة المطارات بھذا
 .30.05.2016 المذكورة، التي نشرت ألول مرة يوم

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

  
  .أ

شھرا متتالية، التي تنتھي في الموعد األخير المحدد لتقديم  36ال تقل عن مقدم عرض الذي كان خالل فترة 
  .العروض فيث المناقصة، تنظيما مسجال بحسب القانون في إسرائيل او مشتغال مرخصا بحسب القانون في اسرائيل

 

1.    

العروض في المناقصة، شھرا متواصال، التي تنتھي في الموعد األخير لتقديم  36 مقدم عرض الذي كان خالل فترة
يشغل بنفسه او بواسطة من يعمل من قبله مركز خدمات نشيط موجود في إسرائيل لتقديم الخدمة بواسطة الرد 

 .يوما في العام (عدا يوم الغفران) والذي يزود خدمات في ساحة زبائنه 364ساعة يوميا،  24البشري لمدة 
  

2.    

  :متراكممقدم عرض، يستوفي في الموعد األخير المحدد لتقديم العروض في ھذه المناقصة، كل ما يلي بشكل 
 
 ھامة سيطرة صاحب كل – تنظيما العرض مقدم كون حال في ،لم تتم ادانتھما – وكذلك مديره العام عرض مقدم  . أ

 – للعام العقوبات قانون حسب التالية القوانين من بند اي حسب بمخالفات كانت محكمة أية في العرض، مقدم في
 المنتجات مراقبة قانون حسب او/و 422-425, 383, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977

 .الحكم تنفيذ يوم من فصاعدا سنواتخمس ) 5(  مرت إدانتھم تمت حال وفي, 1957 – للعام والخدمات
  
 المذكورة القيمة من أكثر و ) %25( – بالمائة وعشرون خمسة يملك من تعني –"  ھامة سيطرة وسيلة صاحب"

 للحصول مخول انه/ و العرض لمقدم التصويت منطلق من او/و العرض مقدم قبل من إصدارھا تم التي لالسھم
  .العرض بمقدم الخاص االدارة مجلس من اكثر او%) 25( بالمائة وعشرون خمسة  على

  
 للعام( األجانب العمال قانون) أ( بحسب –) 2( مخالفتين من بأكثر معه، العالقة صاحب/او و ھو ادانته تتم لم  . ب

 تم إذا 1987/او قانون الحد األدنى من األجور للعام و 1987 للعام األجور من األدنى الحد قانون او/ و ،1991
) 1( واحدة سنة مرت المناقصة، ھذه في العروض لتقديم األخير الموعد في ذكر كما – مخالفتين من بأكثر ادانته
  .االخيرة اإلدانة موعد انتھاء من األقل، على

  
-  كما ھو معرف في قانون صفقات الجھات العامة للعام –"تمت ادانتهو"" صاحب عالقة"لغرض البند ھذا 

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

 )(ب)3أ.( يستوفي الشروط المسبقة المذكورة في البنديوضح بانه يحق للسلطة عدم الغاء مقدم عرض ال 
. ب2 ، وذلك بحسب قرار، يتم اتخاذه من اجل ذلك من قبل لجنة المناقصات، بحسب تعليمات البند الفرعيأعاله

  .من قانون صفقات الجھات العامة) 1)(1ب(
  

3.    

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

  

4.    

 .في المناقصة االشتراكمقدم عرض كما ذكر، الذي شارك ھو و/او من يمثله في لقاء دافعي رسوم 
  

5.    



  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  6619750:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

  :حاسوب خادك، أيضا الشروط المتراكمة التالية – 1للنوع 
 
لتزويد الحواسيب الخادمة وتقديم  HP مقدم عرض كمتا ذكر، الذي يملك كل المصادقات، األعلى من قبل شركة  . أ

المذكورة او رابط يطلب عرض مصادقة المنتج لصالح التأھيالت ( GOLD خدمات للحواسيب الخادمة بمستوى
 ).لموقع االنترنت للمنتج تفصل فيه التأھيالت المذكورة

  
   - او-
  

والمؤھل من قبلھا لتزويد الحواسيب الخادمة وتقديم خدمة  Lenovo مقدم عرض ھو شريك تجاري لشركة
  ).يطلب عرض مصادقة المنتج( TIER1 للحواسيب الخادمة بمستوى

  
شيكل جديد بأسعار جارية في مجال تزويد  1,000,000 تبلغ على األقلمقدم عرض كما ذكر صاحب دورة مالية   . ب

 .2015, 2014, 2013: و/او صيانة حواسيب خادمة وذلك بشكل منفصل لكل واحدة من السنوات
  

  .مجموع دخل مقدم العرض ال يشمل ضريبة القيمة المضافة –" أسعار جارية: "لغرض البند ھذا
  

شھرا متواصال تنتھي في الموعد األخير لتقديم  36على األقل لمدة  مقدم عرض كما ذكر، صاحب اقدمية  . ت
 .LENOVO  او HP العروض في المناقصة، في مجال تزويد وصيانة الحواسيب الخادمة للمنتجين

  
شھرا متواصال التي تنتھي في الموعد االخير المحدد لتقديم  36مقدم عرض كما ذكر، الذي زود خالل ال   . ث

  .حاسوب خادم بشكل متراكم 100زبائن مختلفين بنطاق  3المناقصة، خدمات صيانة ل العروض في 
  

6.    

  :حواسيب، الشروط المسبقة المتراكمة التالية – 2 للنوع
  
لتزويد محطات عمل وتقديم خدمات  HP مقدم عرض كما ذكر، صاحب تأھيل من األعلى من قبل شركة  . أ

للتأھيلين المذكورين او رابط من قبل المنتج تفصل فيه يطلب عرض مصادقة ( GOLD لمحطات عمل بمستوى
 .)التأھيالت المذكورة

  
   - او-
  

ومؤھل من قبلھا لتزويد محطات عمل وتقديم خدمات  Lenovo مقدم عرض ھو شريك تجاري لشركة
  ).يطلب عرض تصديق المنتج( TIER1 لمحطات العمل بمستوى

   

   - او-
  

 بمستوىمحطات عمل وتقديم خدمات لمحطات عمل  لتزويد DELL مقدم عرض ھو شريك تجاري لشركة
Direct Preferred )عرض تصديق المنتج يطلب.(  

  

شيكل جديد بأسعار جارية في مجال تزويد  2,000,000 مقدم عرض كما ذكر صاحب دورة مالية ال تقل عن  . ب
 .2015, 2014, 2013: السنواتو/او صيانة حواسيب نقالة وحواسيب ثابتة وذلك بشكل منفصل لكل واحدة من 

  

  .مجموع دخل مقدم العرض، ال يشمل ضريبة القيمة المضافة –" أسعار جارية: "لغرض البند ھذا
  

شھرا متواصال على األقل، التي تنتھي في الموعد األخير لتقديم  36مقدم عرض كما ذكر، صاحب اقدمية لمدة   . ت
  .سيب النقالة والثابتةالعروض في المناقصة، في مجال تزويد وصيانة الحوا

شھرا متواصال، التي تنتھي في الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة  36مقدم عرض الذي زود خالل   . ث
 .حاسوب متنقل وثابت بشكل متراكم 1,000 زبائن مختلفين بنطاق 3خدمات صيانة ل 

  

7.    
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  ,مع تبريكات  
  

   بيلج متسويانيم  
  تعاقد كبيرمحرر   
 القسم اللوجستي   

 والمواعيد الشكل بحسب المناقصة وثائقوالحصول على  مشاھدةيطلب المشاركة في المناقصة  شخص لكل يمكن
  :يلي فيما المفصلة

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

في مطار بن غوريون الطابق الثاني، مكاتب القسم اللوجستي وذلك حتى  1في مكاتب السلطة في البوابة رقم   . ب
 .0009:-12:00 الخميس بين الساعات –ايام االحد  15.09.2016 يوم

  

  .ب  .1

المناقصة يمكنه دفع رسوم االشتراك بحسب الشكل والمواعيد المفصلة فيما  المشاركة فيمقدم العرض الذي يطلب 
يشدد على انه ال يمكن الدفع مقابل رسوم االشتراك في المناقصة بعد ھذه المواعيد وان استيفاءھا يشكل شرطا   .يلي

  :المناقصةأساسيا للمشاركة في 
  
  .30:23: الساعة 14.09.2016 ببطاقة اعتماد بواسطة موقع االنترنت حتى يوم  . أ
  
 في مطار بن غوريون، طابق المدخل، وذلك حتى يومفي قسم الدفع التابع للسلطة الموجود في المكتب الرئيسي   . ب

  ).ال يمكن الدفع بواسطة بطاقة االعتماد( 0009:-0012:: بين الساعات, الخميس -االحد  ايامخالل  15.09.2016
  

2.    

الموعد األخير ": فيما يلي( 10:00 حتى الساعة 10.10.2016 الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة ھو
تصل صندوق المناقصات بعد الموعد والساعة المذكورين أعاله لن  يالعروض الت  ,")لتقديم العروض في المناقصة

     . تقبل ولن يتم بحثھا، تملك السلطة حق تأجيل الموعد األخير لموعد آخر، الكل كما ھو مفصل في وثائق المناقصة

  

3.    

. تكون بدون تغيير 30.05.2016 كما تظھر في اعالن المناقصة من يوممن اجل إزالة الشك يوضح بھذا، ان باقي الشروط 
يتم التشديد على انه في كل حالة عدم مالئمة او تناقض بين وثائق المناقصة المذكورة أعاله وبين ما ذكر في اإلعالن أعاله، 

   .تتغلب شروط وثائق المناقصة
  

  ج. 
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