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 الستعمال تصريح على الحصول اجل من اتفاقية في للتعاقد للمناقصة عروض على الحصول اجل من توجه
  .بينا وروش حيفا المطارات سلطة في تجاري نشاط واجراء األماكن/ المكان

من اجل عروضا للمشاركة في المناقصة للتعاقد في "), السلطة: "فيما يلي( تطلب سلطة المطارات بھذا .1
 واجراء نشاط تجاري في سلطة المطارات حيفا وروش بينا األماكن/ الحصول على تصريح الستعمال المكان

  ").المناقصة: "فيما يلي(

 شروط مسبقة .2

المفصلة فيما يحق تقديم العروض فقط لمقدمي العروض الذين يستوفون بشكل متراكم كل الشروط المسبقة 
   :يلي

مقدم عرض كان في الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة تنظيما مسجال بحسب القانون في  .2.1
 .إسرائيل، او مشتغال مرخصا بحسب القانون في إسرائيل الذي ليس تنظيما مسجال

 -وايضا

ة عالقة بمجال مقدم عرض كما ذكر، الذي يوجد لمجال العمل والنشاط الذي ذكره في عرضه للمناقص .2.2
الطيران المدني، ويملك كل التصريحات المطلوبة لنشاط من ھذا النوع، على اسمه وسارية المفعول 

 .في الموعد األخير لتقديم العروض

 -وايضا

مقدم عرض كما ذكر، الذي يدير اعماله بحسب القانون بحسب قانون ضريبه الدخل (نص جديد)  .2.3
ويملك كل التصديقات المطلوبة بحسب قانون صفقات , 1975- وقانون ضريبة القيمة المضافة للعام

 .1976- الجھات العامة للعام

 -وايضا

 :متراكم بشكل التالية األمور كل فيه تتوفر العروض لتقديم األخير الموعد في كان الذي عرض قدمم .2.4

 ھامة سيطرة وسيلة صاحب وكل تنظيما، العرض مقدم كان حال في العرض مقدم إدانة تتم لم .2.4.1
 العقوبات قانون بحسب التالية البنود من أي بمخالفة كانت محكمة اي في العرض، مقدم على
 بحسب او/و 422 و 425 ،383 ،330 ،305 ،300 ،291 ،290 ،100 ،112 ،237: 1977 للعام
 – المذكورة المخالفات من بأي ادانته تمت واذا 1957 للعام والخدمات المنتجات مراقبة قانون
 .مقابلھا العقاب تنفيذ يوم من سنوات) 5( خمس االقل على مرت

  – ھذا 2.4.1 لغرض البند الصغير

 من المذكورة القيمة من اكثر او بالمائة وعشرون خمسة   يمتلك من "ھامة سيطرة صاحب "
 العرض مقدم على التصويت منطلق من او/و العرض مقدم قبل من الصادرة األسھم أموال

  . العرض مقدم لدى المدراء مجلس من اكثر او  بالمائة وعشرون خمسة تعيين له يحق من او/و

 قانون بحسب) 2( مخالفتين من بأكثر به، العالقة صاحب او ھو العرض، مقدم إدانة تتم لم .2.4.2
وقانون  1991منع تشغيل بشكل غير قانوني وضمان شروط عادلة للعام ( االجانب العمال

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

   – ھذا 2.4.2 لغرض البند الصغير

  .1976-  1976- للعام العامة الجھات صفقات قانون في معرفة ھي كما  –"  عالقة صاحب'"

 المذكورة المسبقة الشروط من أي يستوفي لم عرض مقدم رفض عدم للسلطة يحقيوضح انه 
 بحسب المناقصات لجنة قبل من اتخاذه تم الذي القرار بحسب وذلك ,  اعاله 2.4.2 البند في

  .1976-للعام  العامة الجھات صفقات قانون من) 1ب(ب2 البند تعليمات

  -وايضا



بحسب تعليمات  ،المناقصة في المشاركة رسوم قبله من يعمل من او/و ھو دفع ذكر، كما عرض مقدم .2.5
  .استمارة العروض ھذه

 فترة التعاقد .3

تبدأ فترة التعاقد وتدخل االتفاقية حيز التنفيذ من يوم توقيع السلطة على االتفاقية، عدا إذا امرت السلطة بشيء 
سنوات من موعد تسليم الملكية، او  3آخر في اعالن معلل خطي، بحسب اعتباراتھا الوحيدة وينتھي في نھاية 

  .في موعد آخر في حال ذكر شيء آخر بشكل مفصل في االتفاقية

يحق للسلطة بحسب اعتباراتھا الوحيدة، الكاملة والنھائية، تمديد فترة التعاقد، بفترة إضافية او فترات إضافية،   
 . شھرا بحسب ما ترتأيه السلطة 36ال تزيد مدتھا الشاملة على 

  اء التنافسياالجر .4

فائزين الذين سيحصلون من السلطة على تصريح الستعمال المجاالت، المعيار  8 يتم في المناقصة اختيار حتى
الختيار العروض الفائزة، من بين العروض التي ستقدم، التي استوفت كل الشروط المسبقة والشروط اإلضافية 

  .الي لمقدم العرض% من الوزن: العرض الم100 –المذكورة في اكاره سيكون 

سيتم اختيار الفائزين في المناقصة، بحسب الحد األدنى من الفائدة االقتصادية للسلطة، الكل كما ھو مفصل   
  .ومحدد في وثائق المناقصة

 مشاھدة والحصول على وثائق المناقصة .5

 1في الطابق  يمكن لكل شخص مشاھدة وثائق المناقصة في قسم التجارة والتطوير التجاري التابع للسلطة،
 25.7.2016 وذلك بدء من يوم ")مكاتب السلطة(" بناية المكتب الرئيسي التابع للسلطة في مطار بن غوريون

 ;15:00-14:00 والساعات 12:00-09:00: الخميس بين الساعات –أيام االحد , 11.9.2016 وحتى يوم
 25.7.2016 بدء من يوم"), االنترنتموقع "( w.iaa.gov.ilww :وكذلك في موقع االنترنت التابع للسلطة

  . 23:30 حتى الساعة 10.9.2016 وحتى يوم

  . يمكن طباعة وثائق المناقصة بشكل مباشر عن طريق موقع االنترنت، او الحصول عليھا في مكاتب السلطة

 رسوم االشتراك .6

في مكاتب قسم الدفع التابع يمكن الدفع نقدا او بواسطة حوالة  ،شيكل جديد 500 يمكن دفع رسوم االشتراك بمبلغ  
لسلطة المطارات الموجودة في المكتب الرئيسي للسلطة في مطار بن غوريون، الطابق األرضي وذلك بدء من 

  :الخميس بين الساعات –أيام االحد ), 10:00 حتى الساعة( 11.9.2016 وحتى يوم 25.7.2016 يوم
 وحتى يوم 25.7.2016 النترنت، بدء من يوماو بواسطة بطاقة االعتماد بواسطة موقع ا ;09:00-12:00

على مقدم العرض اكمال اجراء دفع رسوم االشتراك حتى الموعد المذكور في  .23:30: الساعة ,10.9.2016
مقدم العرض الذي ال يكمل اجراء دفع رسوم االشتراك حتى الموعد المذكور ال يمكنه تقديم عرض . ھذا البند

  . عرضه على الفور. لن يعاد مبلغ رسوم االشتراكفي إطار المناقصة وسيتم رفض 

 لقاء وجولة .7

 سوم ،شتراك فقطسوف تعقد السلطة لقاء وجولة مقدمي عروض في مطار حيفا، لدافعي رسوم اال
 الساعة ,10.8.2016 يوم, وفي مطار روش بينا لدافعي رسوم االشتراك فقط 11:30الساعة  ,10.8.2016

نقطة اللقاء لمطار حيفا ستكون مكتب مدير مطار حيفا وفي مطار روش بينا ستكون مكتب مدير  .14:30
  .مطار روش بينا، الجولة ليست اجبارية

 العروضالموعد األخير لتقديم  .8

في صندوق المناقصات الموجود في , 16:00-09:00: الخميس بين الساعات –تقدم العروض أيام االحد 
او في ) (االرشيف( ، في بناية المكتب الرئيسي في مطار بن غوريون، في قسم التسجيل والتوثيق1الطابق 

وذلك , 140 الغرفة), ع في المكانغرفة قريبة من قسم التسجيل والتوثيق، بحسب الالفتات الموجھة التي ستوض
العروض التي تصل صندوق المناقصات . صباحا 10:00 حتى الساعة 11.9.2016 الخميس -حتى يوم االحد 

  .بعد الموعد والساعة المذكورين اعالن لن يتم قبولھا وبحثھا

  ممثل السلطة لالستفسارات .9

األسئلة واالستيضاحات الخطية اليه ھو السيد ممثل السلطة المسؤول عن ھذه المناقصة، الذي يجب توجيه   
او عن طريق رسول، الى المكتب الرئيسي لسلطة  9750618-03: اوفير كالين بواسطة الفاكس رقم

قسم التجارة والتطوير التجاري، يجب تقديم كل األسئلة , 1 الطابق 70100, المطارات، مطار بن غوريون



يجب التأكد  .ofirk@iaa.gov.il: ريد االلكتروني على العنوانواالستيضاحات المطلوبة أيضا بواسطة الب
  .9750012-03: من استالم التوجه في السلطة بواسطة الھاتف رقم

  .ال تلتزم السلطة بقبول العرض األعلى او أي عرض كان .10

المناقصة ومواعيدھا في أي وقت، الكل كما ھو  تحتفظ لجنة المناقصات بحقھا في الغاء و/او تبديل شروط .11
  .مفصل في وثائق المناقصة

  فحوى االعالن .12

 التفاصيل وباقي الشروط ،فقط وأولية عامة معلومات يشمل االعالن ھذا ان بھذا يوضح الشك ازالة اجل من
 بحسب مشاھدتھا يمكن التي المناقصة وثائق في مفصلة ھي كما وشروطھا المناقصة باجراءات يتعلق بما الملزمة
  . اعاله 5 البند في المفصلة والمواعيد الشكل

 االعالن في ذكر ما وبين المناقصة وثائق بين مالئمة عدم او تناقض فيھا يوجد حالة كل في انه بھذا ويصرح يشدد  
 .المناقصة وثائق شروط تتغلب أعاله
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