
  2015/15/086/109/00: رقم علنية مناقصة

 للقيادة سيارات تأجير خدمات لتقديم تصريح على الحصول اجل من اتفاقية في للتعاقد للمناقصة عروض على للحصول توجه
  رامون مطار في الذاتية

 على الحصول اجل من اتفاقية في للتعاقد المناقصة في للمشاركة عروضا") السلطة: "يلي فيما( بھذا المطارات سلطة تطلب .1
  ").المناقصة: "يلي فيما( رامون مطار في الذاتية للقيادة سيارات تأجير خدمات لتقديم تصريح

 شروط مسبقة .2

  :المفصلة فيما يلي الشروط المسبقة كلتحق المشاركة في المناقصة فقط لمقدم العرض، الذي يستوفي بشكل متراكم 

 .األخير لتقديم العروض في المناقصة تنظيما مسجال بحسب القانون في اسرائيلمقدم عرض الذي كان في اليوم  .2.1

  - وايضا

مقدم عرض كما ذكر، الذي كان في الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة، حامل رخصة تأجير سيارات  .2.2
 للعام) , سيارات سفريات سياحية، سفر خاص وتأجير( بحسب تعليمات البند ج من أمر مراقبة المنتجات والخدمات

 .ساري المفعول على اسنه"), أمر المراقبة: "فيما يلي( 1985 –

  - وايضا

مقدم عرض كما ذكر، الذي كان في الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة، يشغل ويدير في إسرائيل، بنفسه  .2.3
 .و/او بواسطة مقاول فرعي يعمل من قبله، على األقل فرعين لتأجير سيارات االجرة

  - وايضا -

سيارة  25مقدم عرض كما ذكر، الذي كان في الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة، يمتلك على األقل  .2.4
اجرة من نوع السيارات الخصوصية، بحيث تكون سنة انتاج سيارات األجرة، كما تذكر في رخصة السيارة، من 

 .وصاعدا 2014عام 

 كما يعرف ھذا المصطلح في أمر المراقبة –" سيارة خصوصية: "لغرض البند الصغير عذا

  – وايضا -

قانون ضريبة القيمة المضافة ] , نص جديد[ مقدم عرض كما ذكر، الذي يدير اعماله بحسب أوامر ضريبة الدخل .2.5
  .1976-ويملك كل التصديقات المطلوبة بحسب قانون صفقات الجھات العامة للعام, 1975-للعام

 :الموعد األخير المحدد لتقديم العروض في ھذه المناقصة، كل ما يلي بشكل متراكممقدم عرض، يستوفي في  .2.6

 سيطرة صاحب كل – تنظيما العرض مقدم كون حال في ،لم تتم ادانتھما – العام مديره وكذلك عرض مقدم .2.6.1
 قانون حسب التالية القوانين من بند اي حسب بمخالفات كانت محكمة أية في العرض، مقدم في ھامة

 قانون حسب او/و 425-422, 383, 330, 305, 300, 291-290, 237, 112 ,100: 1977 – للعام العقوبات
 يوم من فصاعدا سنوات خمس) 5(  مرت إدانتھم تمت حال وفي, 1957 – للعام والخدمات المنتجات مراقبة
 .الحكم تنفيذ

  – ھذا  لغرض البند الصغير 

 لالسھم المذكورة القيمة من أكثر او  بالمائة وعشرون خمسة- يملك من تعني –"  ھامة سيطرة وسيلة صاحب"
  على للحصول مخول انه/ و العرض لمقدم التصويت منطلق من او/و العرض مقدم قبل من إصدارھا تم التي
  . العرض بمقدم الخاص االدارة مجلس من اكثر او بالمائة وعشرون خمسة

 منع( األجانب العمال قانون بحسب –) 2( مخالفتين من بأكثر معه، العالقة صاحب/او و ھو ادانته تتم لم .2.6.2
 للعام األجور من األدنى الحد قانون او/ و ،1991 للعام) عادلة شروط وضمان قانوني غير بشكل تشغيل
 ھذه في العروض لتقديم األخير الموعد في ذكر كما –) 2( مخالفتين من بأكثر ادانته تم وإذا 1987

 .االخيرة اإلدانة موعد انتھاء من األقل، على) 1( واحدة سنة مرت المناقصة،

- للعام العامة الجھات صفقات قانون في معرف ھو كما –" صاحب عالقة: "ھذا 2.6.2 ן لغرض البند الصغير
1976.  

 أعاله، 2.6.2 البند في المذكورة المسبقة الشروط يستوفي ال عرض مقدم الغاء عدم للسلطة يحق بانه يوضح
. ب2 الفرعي البند تعليمات بحسب المناقصات، لجنة قبل من ذلك اجل من اتخاذه يتم قرار، بحسب وذلك

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



قانون : "فيما يلي( 1998- من قانون مساواة حقوق األشخاص من ذوي العجز للعام 9 تعليمات البند .2.6.3
من قانون مساواة الحقوق  9بالمقابل، تعليمات البند ال تسري على مقدم العرض او ") مساواة الحقوق

عامل، في الموعد األخير لتقديم العروض،  100تسري عليه وھو ينفذھا في حال كان يشغل اكثر من 
ان يتوجه الى المدير العام لوزارة العمل والرفاھية ) i: (يصرح مقدم العرض ويلتزم أيضا كما يلي

من قانون مساواة الحقوق وعند  9تطبيق واجباته بحسب البند  والخدمات االجتماعية من اجل فحص
انه توجه في الماضي الى ) ii( الحاجة من اجل الحصول على توجيھات بما يتعلق بتطبيقھا او بالمقابل

 9المدير العام لوزارة العمل والرفاھية والخدمات االجتماعية من اجل فحص تطبيق واجباته بحسب البند 
ھذا أعاله، وحصل منه على توجيھات في ) ii( 2.6.3  ة الحقوق بحسب تعليمات البندمن قانون مساوا

 .الموضوع وعمل من اجل تطبيقھا

  .كما ھي معرفة في قانون مساواة الحقوق –" مشغل": ھذا 2.6.3  لغرض البند

 - وايضا -

 .الحقا 6مقدم عرض كما ذكر الذي دفع رسوم االشتراك كما ھو مفصل في البند  .2.7

 فترة التعاقد .3

عدا إذا أمرت السلطة بشيء آخر بحسب ما ذكر في االتفاقية، ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ، من  –تبدأ فترة التعاقد  .3.1
وتنتھي بانتھاء فترة تقديم الخدمات و/او في ") موعد بداية فترة التعاقد: "فيما يلي( يوم توقيع السلطة على االتفاقية

 :تشمل مدة فترة التعاقد الفترات المرحلية التالية"). فترة التعاقد: "يلي فيما( حال سريانھا( نھاية فترة التمديد

تبدأ من موعد عقد جلسة قبل التنفيذ، كما يحدد من قبل السلطة الحقا، وتنتھي في موعد  – فترة االقامة .3.1.1
 . مصادقة السلطة على إتمام اعمال اإلقامة، الكل بحسب ملحق اعمال اإلقامة المرفق مع االتفاقية

سنوات من موعد  5تبدأ من يوم فتح المطار لنشاطات طيران وتنتھي مع نھاية  – فترة تقديم الخدمات .3.1.2
 .بداية فترة تقديم الخدمات

يحق للسلطة بحسب اعتباراتھا الوحيدة، التامة والنھائية، تمديد فترة التعاقد، بفترة إضافية او فترات إضافية، تكون  .3.2
 .ا بحسب ما ترتأيه السلطةشھر 24مدتھا الشاملة ال تزيد عن 

  االجراء التنافسي .4

يتم في المناقصة اختيار حتى فائزين الذين يحصالن من السلطة على توكيل لتقديم الخدمات، المعايير الختيار الفائزين، من 
لذي ارتفاع المبلغ ا %100بين العروض التي قدمت، والتي تستوفي كل الطلبات المسبقة وباقي طلبات المناقصة، تكون 

  .ذكره مقدمو العروض في العرض المالي، الكل كما ھو مفصل ومعرف في وثائق المناقصة

 مشاھدة واستالم وثائق المناقصة .5

المطارات، الطابق  العملي في بناية سلطة يمكن لكل شخص مشاھدة وثائق المناقصة في مكاتب القسم التجاري والتطوير
 23.11.2016 وحتى يوم 29.9.2016 - بدء من يوم"), مكاتب السلطة(" غوريوناألول في المكتب الرئيسي في مطار بن 

: :وكذلك في موقع االنترنت التابع للسلطة 12:00-09:00: الخميس بين الساعات –أيام االحد , )10:00 حتى الساعة(
www.iaa.gov.il ")موقع االنترنت .("  

  . وثائق المناقصة بشكل مباشر عن طريق موقع االنترنت او الحصول عليھا في مكاتب السلطةيمكن طباعة 

 رسوم االشتراك .6

في مكاتب قسم , نقدا او بواسطة حوالة,  )يشمل ضريبة القيمة المضافة( شيكل جديد 500 يمكن دفع رسوم االشتراك بمبلغ
 29.9.2016 -ار بن غوريون، الطابق األرضي، وذلك بدء من يومالدفع الموجودة في المكتب الرئيسي التابع للسلطة في مط

او بواسطة بطاقة ; 12:00-09:00: الخميس بين الساعات –أيام االحد  ,)10:00 حتى الساعة( 23.11.2016 وحتى يوم
على مقدم . )23:30 حتى الساعة( 22.11.2016 وحتى يوم 29.9.2016 -اعتماد بواسطة موقع االنترنت بدء من يوم

مقدم العرض الذي ال يكمل اجراء دفع . في ھذا البند العرض اكمال اجراء دفع رسوم االشتراك قبل الموعد األخير المذكور
رسوم االشتراك حتى الموعد المذكور، ال يمكنه تقديم عرض في إطار المناقصة، وفي حال قدم، سوف يتم رفض عرضه 

   .كليا. وال يعاد مبلغ رسوم االشتراك

 األخير لتقديم العروضالموعد  .7

 غوريون، بن مطار في الموجود المناقصات صندوق الى, 16:00-08:00: الساعات بين الخميس – االحد أيام العروض تقدم
 بحسب والتوثيق، التسجيل قسم من قريبة غرفة في او( 1 الطابق) األرشيف( والتوثيق التسجيل قسم الرئيسي، المكتب بناية



العروض التي تصل . صباحا 10:00 الساعة 23.11.2016 وذلك حتى يوم المكان في ستوضع التي الموجھة الالفتات
  .صندوق المناقصات بعد الموعد والساعة المذكورين أعاله لن تقبل ولن يتم بحثھا

  ممثل السلطة لالستفسارات .8

ھو السيد زيف برايتبرت، بواسطة ممثل السلطة الذي يمكن ان توجه اليه األسئلة واالستفسارات بما يتعلق بالمناقصة   
في كل حالة، يجب التأكد  .iaa.gov.ilzivbr@: وباإلضافة الى ذلك بواسطة البريد االلكتروني; 03-9750623: الفاكس رقم

  . 9750569-03: من وصول التوجه الى السلطة، بواسطة الھاتف رقم

  .ال تلتزم السلطة بقبول العرض األعلى او أي عرض آخر .9

  .نة المناقصات بحقھا في الغاء و/او تغيير شروط المناقصة ومواعيدھا، الكل كما ھو مفصل في وثائق المناقصةتحتفظ لج .10

  فحوى االعالن .11

 بالنسبة الملزمة والطلبات الشروط باقي فقط، واولية عامة معلومات يشمل اإلعالن ھذا ان بھذا يوضح الشك إزالة اجل من
 والمواعيد الشكل بحسب مشاھدتھا يمكن التي المناقصة، وثائق في مفصلة ھي كما ھي وشروطھا، المناقصة إلجراءات
  . أعاله 5 البند في المفصلة

 ما يتغلب اإلعالن، ھذا في ذكر وما المناقصة وثائق في ذكر ما بين مالئمة عدم او تناقض حالة كل في انه بھذا ويصرح يشدد  
  .المناقصات التابع للسلطةالموجودة في صندوق  المناقصة وثائق في ذكر
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