
للحصول على تصريح لتشغيل مزرعة خزانات  2016/15/086/029/00 مناقصة علنية رقم
وقود نفاث للطائرات في المطار على اسم رامون وتقديم خدمات تعبئة وقود للطائرات في 

  المطارات الداخلية القطرية

 

  
  رقم علنيةال المناقصة في للمشاركة عروضا"), السلطة: "يلي فيما( بھذا المطارات سلطة تطلب

للحصول على تصريح لتشغيل مزرعة خزانات وقود نفاث للطائرات في المطار على  2015/15/086/029/00
  )."المناقصة": فيما يلي( اسم رامون وتقديم خدمات تعبئة وقود للطائرات في المطارات الداخلية القطرية

  

  المناقصة في للمشاركة مسبقة شروط .1

  : التالية الشروط يستوفون الذين العروض لمقدمي قطف المناقصة في المشاركة تحق .1.1

و/او  تنظم فيھامقدم عرض يعتبر تنظيما مسجال بحسب القانون في الدولة التي يدير  .1.1.1
 . في الدولة التي يدير فيھا اعماله

    - وايضا-

 : مقدم عرض كما ذكر، يستوفي على األقل واحد من الشروط التالية .1.1.2

دمات وقود للطائرات في مطارات مقدم عرض كما ذكر، الذي زود خ .1.1.2.1
وحتى الموعد األخير لتقديم  1.1.2013 دولية، بشكل متواصل، من يوم

 العروض في المناقصة، على األقل، وذلك بكمية متراكمة تصل الى
 . 2015 - و 2014, 2013 لتر من الوقود النفاث، في السنوات 45,000,000

كما يعرف التعبير في أمر  – "خدمات تزويد وقود للطائرات: "في ھذا البند
سعر خدمة تزويد الوقود الى الطائرات ( مراقبة أسعار المنتجات والخدمات

 . 1996- للعام ,) غوريونفي مطار بن 

  -او-

 : مقدم عرض الذي يستوفي كل واحد من الشروط التالية، بشكل متراكم .1.1.2.2

مقدم العرض ھو شركة وقود، كما يعرف ھذا المصطلح في  .1.1.2.2.1
الذي سجل , 1994-للعام  ,) المنافسةدعم ( وقودقانون حقل ال

في الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة كشركة 
وقود في سجل شركات الوقود الذي يجري لھذا الغرض في 

: فيما يلي( مديرية الوقود في وزارة البنى التحتية الوطنية
من قانون  12 بحسب تعليمات البند"), مديرية الوقود"

تعديالت تشريع من اجل تحقيق ( في خدمة الدولة التنظيمات
), 2001 اھداف الميزانية والسياسة االقتصادية للعام المالي

 . 2001-للعام 

 : وأيضا على األقل واحد من الشرطين التاليين-

وحتى الموعد األخير  1.1.2013 خالل الفترة من يوم  . أ
لتقديم العروض، يشغل مقدم العرض بشكل متواصل 

 .محطة وقود بشكل مواز 20ل على األق

كما ھي معرفة في  –" محطة وقود: "لغرض البند ھذا
بحيث , 1994-للعام  ,) التنافسدعم ( قانون حقل الوقود

تم تسجيل محطة الوقود المذكورة في سجل محطات 
من قانون حقل الوقود  3بحسب تعليمات البند  الوقود

  . 2005- للعام), منع بيع الوقود لمحطات توزيع معينة(



  -او-

مقدم عرض كما ذكر، الذي يشغل بشكل متواصل من   . ب
وحتى الموعد األخير لتقديم العروض في  1.1.2013 يوم

المناقصة، جھازا واحد على األقل لتخزين منتجات 
 1,500- الوقود، ذات حجم تخزين شامل ال يقل عن

يوضح بأن "الجھاز" يمكن ان يشمل عدة ( مليون كوب
  ).س الموقعمخازن وقود في نف

 -وايضا

مقدم عرض كما ذكر، الذي ال يشمل التقرير المالي المراقب األخير من قبل مقدم  .1.1.3
  .العرض مالحظات مصلحة حية او تحذير مصلحة حية

   - وايضا-

مقدم عرض كما ذكر، يحمل كل التصديقات  –مقدم عرض يعتبر تنظيما إسرائيليا  .1.1.4
مقدم عرض ; 1976-  ات العامة للعاممن قانون صفقات الجھ 2المطلوبة بحسب البند 

 .مقدم عرض كما ذكر، الذي يدير اعماله بحسب قانون الدولة التي تنظم فيھا – أجنبي

  - وايضا-

، الذي يستوفي في الموعد مقدم عرض كما ذكر –مقدم عرض يعتبر تنظيما إسرائيليا  .1.1.5
  : األخير لتقديم العروض في المناقصة، كل ھذه األمور بشكل متراكم

 حال في العام، مديره وإدانة إدانته تتم لم الذي النوع، ھذا من عرض ممقد .1.1.5.1
 في العرض، مقدم في ھامة سيطرة صاحب كل – تنظيما العرض مقدم كون
 قانون حسب التالية القوانين من بند اي حسب بمخالفات كانت محكمة أية

, 330, 305, 300, 291-290, 237 ,112 ,100: 1977 – للعام العقوبات
 – للعام والخدمات المنتجات مراقبة قانون حسب او/و 422-425, 383

 تنفيذ يوم من فصاعدا سنوات) 5( خمس  مرت إدانتھم تمت حال وفي, 1957
   . الحكم

-  يملك من ھو –"  ھامة سيطرة وسيلة صاحب" :لغرض البند ھذا اعاله
 تم لتيا لألسھم المذكورة القيمة من أكثر او %)25( بالمائة وعشرون خمسة

/ و العرض لمقدم التصويت منطلق من او/و العرض مقدم قبل من إصدارھا
 مجلس من أكثر او%) 25( بالمائة وعشرون خمسة على للحصول مخول انه

  .العرض بمقدم الخاص االدارة

 بحسب –) 2( مخالفتين من بأكثر معه، العالقة وصاحب ھو ادانته تتم لم .1.1.5.2
) عادلة شروط وضمان قانوني غير بشكل تشغيل منع( األجانب العمال قانون
 ادانته تم وإذا 1987 للعام األجور من األدنى الحد قانون او/ و ،1991 للعام
 ھذه في العروض لتقديم األخير الموعد في ذكر كما – )2( مخالفتين من بأكثر

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

 قانون في معرفة ھي كما –" عالقة صاحب : "اعاله ھذا دالبن لغرض
  .1976- للعام العامة الجھات صفقات

 يستوفي ال عرض مقدم أي رفض عدم للسلطة، يحق انه بھذا يوضح
 تم الذي القرار، بحسب وذلك ،أعاله ھذا البند في المذكورة المسبقة الشروط
 الفرعي البند تعليمات بحسب المناقصات، لجنة قبل من الغرض لھذا اتخاذه

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

  - وايضا-

 . مقدم عرض كما ذكر، الذي دفع ھو و/او من يمثله رسوم االشتراك .1.1.6

 



 كما المناقصة في المشاركة على إضافية تقييدات الى مفصل بشكل بھذا العروض مقدمي انتباه نلفت .1.2
  .العروض استمارة في مفصلة ھي

  التعاقد فترة .2

شھرا من الموعد األول من  11سنوات و  9تبدأ فترة التعاقد في موعد توقيع االتفاقية وتنتھي بعد  .2.1
موعد بداية فترة التشغيل في المطارات ) ii( موعد افتتاح مطار رامون لنشاط الطيران او) i: (ھؤالء

 ").  مطارات القائمةال("  حيفا، روش بينا، ايالت وعوفدا –القطرية الداخلية 

تقسم فترة التعاقد الى فترات فرعية مع التطرق الى المطارات القائمة والى مطار رامون، بحسب  .2.2
 .تعليمات االتفاقية

 التنافسي االجراء .3

 على حصل الذي العرض مقدم. األعلى النھائية العالمة صاحب العرض على المناقصة في المنافسة تكون
 المناقصة، في الفائز اختياره يتم – اإلضافية والشروط المسبقة الشروط توفييس والذي األعلى العالمة
 الشكل بحسب الكل القانون وبحسب المناقصة وثائق بحسب السلطة حقوق من االنتقاص دون وذلك

  . المناقصة وثائق في الغرض لھذا المذكورة والشروط

  المناقصة وثائق مشاھدة .4

 الشكل بحسب المناقصة وثائق على والحصول مشاھدة ناقصةالم في المشاركة يود شخص لكل يمكن
 :يلي فيما المفصلة والمواعيد

") االنترنت موقع: "ھذه الطلب استمارة في( www.iaa.gov.il: للسلطة التابع االنترنت موقع في .4.1
  .05/10/16 يوم وحتى 0832//16 يوم من بدء

 وثائق من يتجزأ ال كجزء أيضا ترفق المناقصة، إطار في نشرھا يتم حتلنة او/و تغيير او/و توضيح أي .4.2
 وفي وقت، أي في فيھا التدقيق من شخص كل يمكن الذي الشكل بحسل االنترنت، موقع في المناقصة
 .المناقصة إطار في تنشر حتلنة او/و تغيير او/و توضيح أي وكذلك المناقصة وثائق

   . االنترنت موقع طريق عن مباشر بشكل المناقصة وثائق طباعة يمكن .4.3

 رسوم االشتراك .5

شيكل جديد، في مكاتب السلطة، نقدا او بواسطة حوالة بدء من  1,500 يمكن دفع رسوم االشتراك بمبلغ
او بواسطة , 09:00-12:00: الخميس بين الساعات –أيام االحد  05/10/16 وحتى يوم 23/08/16 يوم

. 23:30: الساعة 04/10/16 وحتى يوم 08/1632/ موقع االنترنت بدء من يوم بطاقة اعتماد بواسطة
، مقدم العرض 5على مقدم العرض اكمال اجراء دفع رسوم االشتراك قبل الموعد المذكور في البند 

الذي ال يكمل اجراء تسجيل دفع رسوم االشتراك حتى الموعد المذكور، ال يمكنه التقدم بعرض للمناقصة 
 .ال يعاد مبلغ رسوم االشتراك. تقديمه، سوف يتم الغاء عرضه فوراوفي حال 

   لقاء وجولة .6

سوف تعقد السلطة لقاء وجولة في موعد ينسق مسبقا، لكل دافعي رسوم االشتراك (ولھم فقط).  .6.1
سوف يعقد اللقاء في مطار ايالت في مكتب مدير المطار. سوف تسلم معلومات حول اللقاء والجولة 

للمشتركين خطيا او بطريقة أخرى تقررھا السلطة. يوصى بالوصول برفقة مستشارين ومكان اللقاء 
 .مھنيين

 جھة اية ويلزم السلطة طريق عن والجولة اللقاء بروتوكول سينشر. اللقاء والجولة ليسا اجباريين .6.2
  .سواء شارك في اللقاء والجولة ام ال للمناقصة عرضا تقدم

 باجراءات تتعلق مختلفة أمور الى التطرق الوحيدة، باراتھااعت بحسب اللقاء، خالل للسلطة يحق .6.3
 إطار في فحواه عن التعبير يتم لم إذا ذكر، كما تطرق لكل قانوني مفعول يوجد ال انه يوضح. المناقصة
 .المذكور التوضيح فحاوى وبحسب الخطي التوضيح



 إضافية جولة او/و لقاء قدع الوحيدة، اعتباراتھا بحسب لذلك، حاجة ھنالك كانت إذا للسلطة، يحق .6.4
 اإلضافية الجولة او/و اللقاء موعد عن اعالن تسليم يتم سوف .(لدافعي رسوم االشتراك ولھم فقط

  .)االشتراك رسوم لدافعي ومسبق خطي بشكل المذكورة

 العروض لتقديم األخير الموعد .7

 في الموجود المناقصات دوقصن الى, 15:00-08:30: الساعات بين الخميس – االحد أيام العروض تقدم
 الغرفة 1 الطابق) األرشيف( والتوثيق التسجيل قسم من قريبا الرئيسي، المكتب بناية غوريون، بن مطار
 يوم حتى), المكان في ستوضع التي الموجھة الالفتات بحسب والتوثيق، التسجيل قسم من قريبا او( 140

 صندوق تصل التي العروض "). العروض لتقديم خيراأل الموعد : "فيما يلي( 10:00 الساعة  05/10/16
  .وبحثھا قبولھا يتم لن البند ھذا في المذكورين والساعة الموعد بعد المناقصات

  لالستفسارات السلطة ممثل .8

اورلي  السيدة ھو المناقصة، بإعالن يتعلق بما اليه واالستيضاحات االسئلة توجيه يمكن الذي السلطة ممثل
: بواسطة الفاكس 9750621-03: مطار بن غوريون على الھاتف –لطة المطارات بيرتس شطراوس، س

يجب التأكد من  orlype@iaa.gov.il :االلكترونيوباإلضافة الى ذلك بواسطة البريد  9750623-03
  .وصول التوجه الى السلطة بواسطة رقم الھاتف اعاله

  اعالن  .9

 والطلبات الشروط باقي فقط، واولية عامة معلومات يشمل اإلعالن ھذا ان بھذا يوضح الشك إزالة لاج من
 يمكن التي المناقصة، وثائق في مفصلة ھي كما ھي وشروطھا، المناقصة إلجراءات بالنسبة الملزمة
 او تناقض حالة كل في انه بھذا ويصرح يشدد. أعاله 4 البند في المفصلة والمواعيد الشكل بحسب مشاھدتھا

 المناقصة وثائق في ذكر ما يتغلب اإلعالن، ھذا في ذكر وما المناقصة وثائق في ذكر ما بين مالئمة عدم
 .للسلطة التابع المناقصات صندوق في ايداعھا تم التي
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