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بنك إسرائيل

شعبة املوارد البشرية واإلدارة
فرع املشتريات

مناقصة علنية ممكننة رقم 34/20
لتقدمي خدمات صيانة

مناقصة علنية رقم 3/20
لتلقي عروض لرشاء منتجات غذائية ملوظفي سلطة
الرضائب يف إرسائيل العاملني يف القدس ،تل أبيب،
حيفا وبرئ السبع
	.1سلطة الرضائب يف إرسائيل (فيام ييل ”:صاحبة الدعوة”)
تخرج مبناقصة علنية لتلقي عروض لرشاء منتجات غذائية
ملوظفي سلطة الرضائب يف إرسائيل العاملني يف القدس،
تل أبيب ،حيفا وبرئ السبع (فيام ييل” :املناقصة“).
	.2فرتة التعاقد مع مقدم العرض الفائز هي لسنتني وتبدأ
مبوعد توقيع االتفاقية املرفقة ملستندات املناقصة من
قبل الطرفني ،مع حفظ اإلمكانية لصاحبة الدعوة لتمديد
فرتة التعاقد بسنتني إضافيتني.
	.3يجب عىل مقدم العرض استيفاء رشوط الحد األدىن
التالية وعليه أن يرفق لعرضه مستندات تُثبت استيفائه
بها كرشط لالشرتاك يف املناقصة:
	3.1     يجب عىل مقدم العرض إرفاق التصاريح املطلوبة
مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية،
للعام( -1976يجب عىل الهيئة القانونية غري
املتحدة مبوجب قوانني دول��ة إرسائيل ،إرفاق
تصاريح موازية مبوجب قوانني بلدها ،يف حالة
ُوجدت).
	3.2يف حالة كون مقدم العرض اتحاد ،يجب عىل مقدم
العرض تقديم ترصيح حول تسجيله يف السجل
الذي يُدار مبوجب القانون مبا يتعلق باالتحادات
من نوعه وأيضاً عليه تقديم ترصيح محامي.
	.4يجب عىل مقدم العرض استيفاء كافة رشوط الحد األدىن
اإلضافية وكافة الطلبات مبوجب املفصل يف املناقصة      .
	.5ميكن الحصول عىل مستندات املناقصة من سلطة
الرضائب يف إرسائيل – فرع رضيبة الدخل ،شارع بنك
إرسائيل  ،7القدس الطابق األول ،غرفة رقم  1111ابتداء
من تاريخ نرش املناقصة (لدى السيدة دينا أسياج،
هاتف رقم  .)0747613361ميكن أيضاً تقديم األسئلة
االستفسارية خطياً لغاية تاريخ  10.11.20الساعة 15:00
لفاكس رقم .0747409631 :أو عرب الربيد االلكرتوين عىل
العنوان adinaas@taxes.gov/il
	.6يجب إدخ��ال العروض لصندوق املناقصات املوجود
يف سلطة الرضائب يف إرسائيل -شارع بنك إرسائيل ،7
القدس الطابق  ، 1-غرفة رقم  8لغاية تاريخ 30.11.20
الساعة  .13:00يجب تقديم العرض يف رزمة موقعة
ومغلقة بنسختني .يجب التسجيل عىل املغلف اسم
املناقصة ورقمها فقط .العرض الذي ال يوجد يف صندوق
املناقصات باملوعد املذكور لن يُبحث فيه.
	.7يحق لصاحبة الدعوة عدم قبول أي عرض من العروض
املقدمة و/أو إلغاء املناقصة مبا يف ذلك ألسباب ميزانية.
	.8يُطلب من الفائز باملناقصة التوقيع عىل اتفاقية بنص
االتفاقية املرفقة ملستندات املناقصة.
	.9ميكن االطالع عىل مستندات املناقصة يف موقع االنرتنت
بالعنوان ( WWW.MR.GOV.ILيف التبويب مناقصات
وزارية).
	.10أي تغيري عىل مستندات املناقصة يُنرش يف موقع االنرتنت
الحكومي .يجب عىل مقدمي العروض االط�لاع عىل
التحديثات ومتابعة النرشات املتعلقة باملناقصة يف موقع
االنرتنت.
	.11يف حالة وجود تناقض بني تعليامت هذا اإلعالن وبني
تعليامت مستندات املناقصة ،مستندات املناقصة هي
امل ُلزمة.
	.12صاحبة الدعوة غري ملزمة بقبول العرض األدىن أو أي
عرض آخر أياً كان .تحتفظ صاحبة الدعوة لنفسها بالحق
بطلب توضيحات من مقدمي العروض .صاحبة الدعوة
لن تأخذ بالحسبان أي عرض غري معقول أو ناقص أو ال
يستويف طلبات املناقصة .يحق لصاحبة الدعوة عدم قبول
أي من العروض املقدمة و/أو إلغاء املناقصة.

نداء "الضاحية الذكية"
تركيب وسائل "املدن الذكية" في السلطات،
النقب ،اجلليل والضواحي اإلجتماعية
	.1وزارة تطوير الضواحي ،النقب واجلليل (فيما ي �ل��ي":ال��وزارة") تعلن عن نشر نداء
لتركيب وسائل "مدن ذكية" (أنظمة الطاقة الشمسية ألسطح املباني العامة ،أنظمة ذكية
للتخلص من النفايات  ،إنارة شوارع بواسطة ليدمي) في حدود السلطات احمللية في النقب،
في اجلليل والضواحي اإلجتماعية (فيما يلي "السلطات").
	.2يطلب من السلطات احمللية التي تستوفي شروط احلد األدنى احملددة في النداء واملعنية
بتركيب وسائل امل��دن الذكية املمولة من قبل ال��وزارة تقدمي طلب مبوجب املفصل في
النداء.
	.3السلطة احمللية غير مطالبة باملشاركة ف��ي مصاريف ش��راء وتركيب الوسائل
ولكنها مطالبة باستيفاء الشروط املفصلة بتوسع في إطار النداء.
 .4ملخص شروط احلد األدنى:
أ	.السلطة احمللية املوجودة في النقب او اجلليل مبستوى اجتماعي اقتصادي 1 - 5
فقط او في الضواحي اإلجتماعية (السلطات املعرفة بالكامل كضاحية اجتماعية
مبستوى اجتماعي  1 - 4فقط ) ،ب .تأمني الوسائل ،ج :مضاعفة الدعم احلكومي
بخصوص نفس الوسيلة ،د .ارفاق املستندات املطلوبة لفحص بيانات السلطة .
	.5يتم تركيب الوسائل بواسطة ثالث ( )3شركات مختلفة مت فوزهم مبناقصات علنية
نُشرت بواسطة ال��وزارة( .أ) إنارة ذكية :تبديل إنارة الشارع بإنارة ليدمي ،يتم تنفيذها
بواسطة شركة ج.م .برزيالي م.ض( .ب) تركيب انظمة نفايات ذكية :يتم تنفيذها بواسطة
شركة تلدور انظمة حواسيب ( )1986م.ض( .ج) .تركيب انظمة الطاقة الشمسية إلنتاج
الكهرباء على اسطح املباني العامة :يتم تنفيذها بواسطة شركة نكستكوم انرچي م.ض.
	.6يتم تنفيذ الدفع مقابل الوسائل مباشرة بواسطة مكتب الشركات الفائزة.
 .7املوعد األخير لتقدمي اسئلة توضيح  24.11.2020الساعة .12:00
	ترسل اسئلة التوضيح بواسطة البريد األلكتروني فقط للعنوانtalw@png.gov.il :
حتت العنوان "ن��داء لتركيب وسائل املدن الذكية في السلطات النقب ،اجلليل والضواحي
اإلجتماعية" .يتم نشر الرد على اسئلة التوضيح في موقع الوزارة حتى يوم .29.11.2020
	.8املوعد األخير لتقدمي الطلبات  17.12.2020الساعة  .12:00تقدم العروض مبغلف
مغلق يكتب عليه اسم السلطة املقدمة "نداء لتركيب وسائل مدن ذكية في سلطات النقب،
اجلليل والضواحي اإلجتماعية" .تقدم العروض لصندوق املناقصات املوجود في العنوان
جادة شاؤول هميلخ  ،8الطابق  13تل ابيب .نلفت انتباه مقدمي العروض إلزدحام حركة
املرور وضائقة وقوف السيارات في املنطقة وأيضا ً إجراء فحص األمني لزوار الوزارة.
العرض الذي يقدم بعد املوعد األخير لتقدمي العروض ال ينظر فيه.
	.9الوزارة ال تتعهد بقبول اي طلب كان ويحق لها إلغاء النداء او نشر نداء جديد ألي سبب
كان ،مبا في ذلك كنتيجة لتشويشات غير متوقعة في جدول املواعيد.
	.10شروط احلد األدنى ،املعايير للميزانية وبقية الشروط املرفقة مفصلة مبستندات النداء
الكاملة وامللزمة وفي النماذج املرفقة املنشورة في موقع وزارة تطوير الضواحي ،النقب
واجلليل على العنوانwww.negev-glil.gov.il :
	.11في حالة وج��ود تناقض بني تعليمات ه��ذا اإلع�لان امل��وج��ودة في النداء وف��ي النماذج
املرفقة به ،تعتمد تعليمات النداء.

	.1بنك إرسائيل (فيام ييل“ :البنك”) ،يطلب بهذا تلقي عروض لتزويد خدمات صيانة يف
مباين البنك (فيام ييل” :املرشوع” أو “الخدمات”) ،الكل مبوجب املفصل يف املواصفات
يف مستند تعريف الخدمات املرفق كقسم د من مستندات املناقصة .الخدمات الكاملة
مفصلة يف مستندات املناقصة.
	.2فرتة التعاقد بهذه املناقصة هي لـ -3سنوات (بالخضوع لحفظ اإلمكانية للبنك يف اتفاقية
التعاقد لتقصريها) .كذلك ،يحق للبنك تطبيق إمكانية متديد فرتة التعاقد من حني آلخر
لخدمات معينة مشمولة يف املناقصة وسواء لكافة الخدمات املشمولة فيها ،لغاية سنتني
اثنتني إضافيتني .كذلك ،يحق للبنك الرشاء يف فرتة االتفاقية خدمات إضافية من الفائز
مبوجب حقوق الخيار املفصلة يف اتفاقية التعاقد.
	.3تحق املشاركة يف هذه املناقصة لكل هيئة ،تستويف باملوعد األخري لتقديم العروض
باملناقصة ،كافة الطلبات املفصلة فيام ييل:
	3.1مقدم العرض هو مواطن إرسائييل ،أو اتحاد اتحد مبوجب القانون يف إرسائيل،
وبحوزته كافة التصاريح والرخص املطلوبة مبوجب قانون صفقات الهيئات
العمومية ،للعام .-1976
	3.2مقدم العرض أو مندوب من قبله اشرتك يف مؤمتر مقدمي العروض ،مبوجب املفصل يف البند .4
	3.3ملقدم العرض تجربة خالل كل سنة من السنوات  2019, 2018, 2017بتزويد عامل
لتنفيذ أعامل كهرباء ،تكييف وأعامل صيانة عامة ،ملبنى واحد عىل األقل مساحته تزيد
عىل  000,20مرت مربع ،وهو ُمكيف بتكييف مركزي وباإلضافة إىل ذلك ،عىل األقل
مبنيني اثنني كل مبنى منهام هو مبساحة  000,5مرت مربع ،وهو ُمكيف بتكييف مركزي.
	3.4مقدم العرض يوظف  ،بشكل مبارش ،وبشكل دائم وبأجر شهري ،خمسة عامل عىل
األقل  ،أصحاب شهادة كهربايئ مؤهل من قبل وزارة العمل ،وأصحاب تجربة ثالث
سنوات عىل األقل بتزويد خدمات صيانة ل ُنظم وشبكات الكهرباء.
	.4االشرتاك يف املناقصة مرشوط كاملذكور باشرتاك مقدم العرض ،أو مندوب من قبله ،يف مؤمتر
مقدمي العروض الذي سيعقد يوم الثالثاء املوافق  10ترشين ثاين  ،2020الساعة  ،10:00يف
مبنى البنك ،يف القدس ،شارع اليعزر كابلن  ،2يف طابق اللويب .يُطلب من مقدمي العروض
إبالغ البنك مسبقاً عن نيتهم باالشرتاك يف املؤمتر ،بواسطة إرسال بريد الكرتوين إىل العنوان
 . tenders@boi.org.ilمكان اللقاء يف محطة الحراسة يف املدخل للمبنى .يجب التزود
ببطاقة الهوية أو رخصة القيادة .بدون شهادة تعريف عن النفس ال ميكن االشرتاك يف املؤمتر.
	.5تقدم العروض للمناقصة يف منظومة املناقصات االلكرتونية ،مبوجب املفصل يف البند 5
من القسم أ من مستندات املناقصة .نلفت انتباه مقدمي العروض للتسجيل املسبق
ملنظومة املناقصات االلكرتونية ولتقييدات حجم امللفات التي ميكن تحميلها للمنظومة.
 .6املوعد األخري لتقديم العروض هو يوم األربعاء املوافق  18ترشين ثاين  ، 2020الساعة .12:00
	.7مستندات املناقصة متوفرة بأكملها يف موقع بنك إرسائيل عىل االنرتنت ،بالعنوانwww. :
 ،boi.org.ilتحت عنوان “مناقصات وتعاقدات” ،وميكن تحميلها من هناك.
	.8ينرش هذا اإلعالن أيضاً يف موقع بنك إرسائيل عىل االنرتنت ،باللغتني العربية والعربية ،وأيضاً
يف صحيفة تصدر باللغة العربية .ومع ذلك النص امل ُلزم هو النص باللغة العربية .لالستفسارات
ميكن التوجه بهاتف رقم  02-6552289أو عرب الربيد االلكرتوين .tenders@boi.org.il
	.9يحق للبنك ،يف أي وقت قبل املوعد األخري لتقديم العروض ،إدخال تغيريات عىل
مستندات املناقصة (مبا يف ذلك تغيري باملواعيد ،رشوط الحد األدىن وتفاصيل أخرى،
مببادرته أو كرد عىل أسئلة مقدمي العروض) .كل تغيري يكون خطي ،وينرش يف موقع بنك
إرسائيل عىل االنرتنت ملعرفة كافة الهيئات التي قدمت أسئلة استفسارية ،ويف حالة عقد
مؤمتر مقدمي عروض – ملن شارك فيه.
ال يلتزم بنك إرسائيل بقبول العرض األدىن ،أو أي عرض آخر أياً كان.
يف حالة وجود تناقض أو عدم مالءمة بني هذا اإلعالن وبني مستندات املناقصة ،تعليامت
مستندات املناقصة هي امل ُلزمة.

