
للحصول على تصريح لتقديم خدمات إدارة وتشغيل  2016/15/603/021/00 مناقصة علنية رقم
غرفة طعام ومقھى لتقديم خدمات الطعام للجمھور الواسع وللعمال في معبر الحدود البري نھر 

  االردن

  

 رقم العلنية المناقصة في للمشاركة عروضا"), السلطة: "يلي فيما( بھذا المطارات سلطة تطلب
 لتقديم ومقھى طعام غرفة وتشغيل إدارة خدمات لتقديم تصريح على الحصول اجل من 2016/15/603/021/00

  ). "المناقصة": يلي فيما( االردن نھر البري الحدود معبر في وللعمال الواسع للجمھور الطعام خدمات

  

  المناقصة في للمشاركة مسبقة شروط .1

  : التالية الشروط يستوفون الذين عروضال لمقدمي فقط المناقصة في المشاركة تحق .1.1

 .اسرائيل في القانون بحسب مسجل تنظيم او/و مرخص مشتغل ھو العرض مقدم .1.1.1

   - وايضا-

  :متراكم بشكل الشروط ھذه كل يستوفي ذكر كما عرض مقدم .1.1.2

 الذي ،مطعم -مقھى او/و مطعم او/و) كيترينج( طعام خدمات بنفسه، ويدير يشغل .1.1.2.1
 وحتى 1.1.2015 يوم من بدء متواصلة فترة خالل قلاأل على متواصل بشكل يعمل
  . العروض لتقديم األخير الموعد

  - وايضا-

 مقابل جارية، بأسعار المتراكمة، المبيعات دورة تقل ال الذي ذكر، كما عرض مقدم
 في ذكرھا التي المطعم، – المقھى او/و المطعم او/و) كيترينج( الطعام تقديم خدمات
 مبلغ عن ،2015 العام خالل أعاله، 1.1.2.1  البند في المذكور قالمسب الشرط إطار

 ).المضافة القيمة ضريبة يشمل ال( جديد شيكل 360,000

  - وايضا-

 الجھات صفقات قانون من 2 البند بحسب المطلوبة المصادقات كل يحمل ذكر، كما عرض مقدم .1.1.3
 .1976 – للعام العامة

  - وايضا-

 مفصل ھو كما والجولة، اللقاء في قبله من يعمل من او/و ھو شارك الذي ذكر كما عرض مقدم .1.1.4
 .5 البند في

 - وايضا-

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

 مقدم كون حال في العام، مديره وإدانة إدانته تتم لم الذي النوع، ھذا من عرض مقدم .1.1.5.1
 كانت محكمة أية في العرض، مقدم في ھامة سيطرة صاحب كل – تنظيما العرض
: 1977 – للعام العقوبات قانون حسب التالية القوانين من بند اي حسب بمخالفات

 قانون حسب او/و 422-425, 383, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100
) 5( خمس  مرت إدانتھم تمت حال وفي, 1957 – للعام والخدمات المنتجات راقبةم

  .الحكم تنفيذ يوم من فصاعدا سنوات

 خمسة-  يملك من ھو –"  ھامة سيطرة وسيلة صاحب: "ھذا1.1.5.1     البند لغرض  
 من إصدارھا تم التي لألسھم المذكورة يمةالق من أكثر او %)25( بالمائة وعشرون



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

  .العرض

 قانون بحسب –) 2( مخالفتين من بأكثر معه، العالقة وصاحب ھو ادانته تتم لم .1.1.5.2
 ،1991 للعام) عادلة شروط وضمان قانوني غير بشكل تشغيل منع( األجانب لالعما
 )2( مخالفتين من بأكثر ادانته تم وإذا 1987 للعام األجور من األدنى الحد قانون او/ و
 واحدة سنة مرت المناقصة، ھذه في العروض لتقديم األخير الموعد في ذكر كما –
  .االخيرة نةاإلدا موعد انتھاء من األقل، على) 1(

 صفقات قانون في معرفة ھي كما –" عالقة صاحب : "ھذا 1.1.5.2   البند لغرض  
  . 1976- للعام العامة الجھات

 الشروط يستوفي ال عرض مقدم أي رفض عدم للسلطة، يحق انه بھذا يوضح  
 لھذا اتخاذه تم الذي القرار، بحسب وذلك ،الهأع 1.5.21. البند في المذكورة المسبقة
 من) 1)(1ب. (ب2 الفرعي البند تعليمات بحسب المناقصات، لجنة قبل من الغرض
 . 1976- للعام العامة الجھات صفقات قانون

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

 التعاقد فترة .2

 بداية موعد من شھرا 36 بانتھاء وتنتھي) 1.10.2016 يوم حتى( االتفاقية توقيع موعد في التعاقد فترة يبدأ .2.1
 . 30.9.2019 يوم وھو الخدمات، فترة

 ال إضافية، فترات او إضافية لفترة الخدمات، فترة تمديد الوحيدة، اعتباراتھا بحسب فقط، للسلطة يحق .2.2
 .السلطة ترتايه ما بحسب شھرا، 24 على الشاملة مدتھا تزيد

 التنافسي االجراء .3

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

  . المناقصة وثائق في الغرض لھذا المذكورة

  المناقصة وثائق مشاھدة .4

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

 بدء") االنترنت موقع: "ھذه الطلب استمارة في( www.iaa.gov.il: للسلطة التابع االنترنت موقع في .4.1
  .10:00 الساعة 14.9.2016 يوم وحتى  11.8.2016 يوم من

 وثائق من يتجزأ ال كجزء يضاأ 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

   جولةو لقاء .5

 في اللقاء سيجري 09:30: الساعة 29.8.2016 -  الموافق االثنين يوم وجولة لقاء السلطة تعقد سوف .5.1
 .مھنيين مستشارين برفقة بالوصول يوصى المعبر، في المدير مكتب

 عرضا تقدم جھة اية ويلزم السلطة طريق عن والجولة اللقاء بروتوكول سينشر. اجباريين والجولة اللقاء .5.2
 .للمناقصة



 باجراءات تتعلق مختلفة أمور الى التطرق الوحيدة، اعتباراتھا بحسب اللقاء، خالل للسلطة يحق .5.3
 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

 سوف. إضافية جولة او/و لقاء عقد الوحيدة، اعتباراتھا بحسب لذلك، حاجة ھنالك كانت إذا للسلطة، يحق .5.4
 .العروض لمقدمي ومسبق خطي بشكل المذكورة اإلضافية الجولة او/و اللقاء موعد عن اعالن تسليم يتم

 العروض لتقديم األخير الموعد .6

 مطار في الموجود صاتالمناق صندوق الى, 15:00-08:30: الساعات بين الخميس – االحد أيام العروض تقدم
 قريبا او( 140 الغرفة 1 الطابق) األرشيف( والتوثيق التسجيل قسم من قريبا الرئيسي، المكتب بناية غوريون، بن
 الساعة 14.9.2016 يوم حتى), المكان في ستوضع التي الموجھة الالفتات بحسب والتوثيق، التسجيل قسم من

 الموعد بعد المناقصات صندوق تصل التي العروض "). روضالع لتقديم األخير الموعد(" صباحا 10:00

 .وبحثھا قبولھا يتم لن البند ھذا في المذكورين والساعة

  لالستفسارات السلطة ممثل .7

 دنيئيل السيدة ھو المناقصة، بإعالن يتعلق بما اليه واالستيضاحات االسئلة توجيه يمكن الذي السلطة ممثل
 البريد بواسطة او 9750324-03: رقم ھاتف غوريون، بن مطار – المطارات سلطة موشي، كلوجمان

 . اعاله الھاتف طريق عن السلطة الى التوجه وصول من التأكد يجب  danielkl@iaa.gov.il: االلكتروني

  االعالن فحوى .8

 والطلبات الشروط باقي فقط، واولية عامة وماتمعل يشمل اإلعالن ھذا ان بھذا يوضح الشك إزالة اجل من
 مشاھدتھا يمكن التي المناقصة، وثائق في مفصلة ھي كما ھي وشروطھا، المناقصة إلجراءات بالنسبة الملزمة
 مالئمة عدم او تناقض حالة كل في انه بھذا ويصرح يشدد. أعاله 4 البند في المفصلة والمواعيد الشكل بحسب
 في ايداعھا تم التي المناقصة وثائق في ذكر ما يتغلب اإلعالن، ھذا في ذكر وما المناقصة قوثائ في ذكر ما بين

 .للسلطة التابع المناقصات صندوق
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