مناقصة  /عقد رقم 451/30/19
لتزويد خدمات تنظيف لمكاتب شركة شارع عابر إسرائيل م.ض
شركة شارع عابر إسرائيل م.ض ( فيما يلي " -الشركة") تطلب بهذا تقي عروض لتزويد خدمات تنظيف في مكاتب الشركة
الجديدة في مركز األعمال عزرئيلي في حولون ،شارع هروكميم  ،26المبنى  ، Dالطابق الرابع ،الكل بموجب المفصل في

مستندات المناقصة  ،بما في ذلك االتفاقية المرفقة لها.
ً
فترة التعاقد مع الفائز بالمناقصة تكون لمدة  12شهرا ،حيث يحفظ للشركة الحق ( اإلمكانية ) لتمديد فترة التعاقد
.1
بـ -فترات إضافية ،لغاية  12شهراً  ،كل واحدة ولغاية مجموع كلي للتمديد  48شهراً إضافياً.
شروط حد أدنى تراكمية من أجل تقديم العرض للمناقصة :
.2
 1.2مقدم العرض هو مشغل مرخص بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة ،للعام 1975-أو اتحاد مسجل
بموجب القانون في إسرائيل .
 1.1مقدم العرض يستوفي كافة طلبات قانون صفقات الهيئات العمومية  ،للعام ( 1976-فيما يلي –" قانون
صفقات الهيئات العمومية ").
 1.2لمقدم العرض رخصة سارية المفعول للعمل كمقاول خدمات بموجب قانون تشغيل العمال من قبل مقاولي
القوى العاملة  ،للعام .1996-
 1.2مقدم العرض صاحب تجربة  ،على األقل من تاريخ  1.1.2016بتزويد خدمات تنظيف لمكاتب  ،لـ5 -
زبائن على األقل  ،في كل سنة من السنوات  2017 ،2016و ،2018-على األقل زبون واحد منهم هو هيئة
عمومية .
 1.2تعريفات" زبون" و" هيئة عمومية " مفصلة في مستندات المناقصة .
 1.2مقدم العرض صاحب دورة مدخوالت ناتجة من تزويد خدمات تنظيف لمكاتب بحجم  1,000,000ش.ج (
ال يشمل ضريبة القيمة المضافة ) على األقل  ،في كل سنة من السنوات  2016و.2017-
 1.2مقدم العرض زود خدمات تنظيف لمكاتب بحجم  500,000ش.ج ( ال يشمل ضريبة القيمة المضافة )
لزبون واحد ،في كل سنة من السنوات  2017 ،2016و.2018-
 1.2مقدم العرض وأصحاب العالقة معه ،بموجب التعريفات في قانون صفقات الهيئات العمومية لم يدانوا
بأكثر من مخالفتين  2 -بسبب انتهاك قوانين العمل المفصلة في اإلضافة الثالثة في قانون زيادة تطبيق
قوانين العمل  ،للعام 2011-بالسنوات الـ 3 -األخيرة من الموعد األخير لتقديم العروض للمناقصة .
لم تفرض على مقدم العرض أو صاحب العالقة معه ،بموجب التعريفات في قانون صفقات الهيئات
العمومية  ،عقوبات مالية ألكثر من  6انتهاكات بالسنوات الـ 3 -األخيرة من الموعد األخير لتقديم
العروض  .بهذا الموضوع يعتبر عدد االنتهاكات التي فرضت بسببها عقوبات مالية على مقدم العرض
كانتهاك واحد  ،إذا قدم تصريح من مدير التنظيم وتطبيق القانون في وزارة العمل  ،بموجب المفصل في
مستندات المناقصة .
 1.2مقدم العرض أرفق لعرضه كفالة مناقصة بموجب المطلوب في مستندات المناقصة .
 1.22مندوب من قبل مقدم العرض اشترك في لقاء مقدمي العروض .
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يعقد لقاء مقدمي العروض في المكاتب الجديدة للشركة في مركز عزرئيلي في حولون بتاريخ
 ،17.4.2019الساعة .09:30 :مكان اللقاء  :لوبي المدخل  .االشتراك في اللقاء إجباري.
يمكن االطالع على مستندات المناقصة وتحميلها من موقع الشركة على االنترنت  ،بالعنوان:
 http://www.hozeisrael.co.ilتحت التبويب " مناقصات" (فيما يلي " :موقع الشركة على
االنترنت").
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كل تعديل أو تغيير على مستندات المناقصة ينشر في موقع الشركة على االنترنت وعلى مقدم العرض تفرض
مسؤولية االطالع على التعديالت المتعلقة بمستندات المناقصة في موقع االنترنت ،وخاصة بوقت قريب من
موعد تقديم العروض .
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يحق لمقدمي العروض التوجه للشركة بأسئلة استفسارية تتعلق بمستندات المناقصة وشروطها ،لغاية تاريخ
 30.4.2019الساعة  ،17:00عبر البريد االلكتروني  ،بالعنوان .moshey@hozeisrael.co.il -
يجب تقديم العروض للمناقصة بموجب المفصل في مستندات المناقصة  ،لصندوق المناقصات الموجود في
المكاتب الحالية للشركة في العنوان  :شارع يجئال ألون  ( 65أبراج تويوتا) تل أبيب  ،الطابق السبع ،بتاريخ
 13.5.2019فقط بين الساعات 9:00 :وحتى موعد أقصاه الساعة.16:00 :
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المعلومات المنشورة في هذا اإلعالن هي معلومات ملخصة .المعلومات والشروط والملزمة المتعلقة بهذه
المناقصة مشمولة في مستندات المناقصة المنشورة في موقع الشركة على االنترنت فقط .في حالة وجود
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تناقض أو عدم مالءمة بين الشروط المفصلة أعاله وبين المسجل في مستندات المناقصة  ،المسجل في مستندات
المناقصة هو الملزم.

باحترام،
شرعة شارع عابر إسرائيل م.ض

