
 

 
 
 

 2020/1 رقم مناقصة
 اإلسرائيلية للدراسات رابين إسحاق مركز -تعاقد لتلقي خدمات استئجار مركبات 

, "المناقصاتلجنة " -تدعو لجنة المناقصة لمركز إسحاق رابين للدراسات االسرائيلية )فيما يلي على التوالي  .1
"( بواسطة هذا اإلعالن ُمقدمي العروض لتقديم عروض لتأجير, وذلك وفقاً للشروط الُمفصلة في مستندات المناقصة"

 المناقصة.

 www.rabincenter.org.il يُمكن االطالع على مستندات المناقصة في موقع المركز على االنترنت بالعنوان  .2
 .10.3.2020"(, تحت عالمة التبويب "مناقصات", ابتداًء من تاريخ للمركز موقع االنترنت)"

, في 26.3.2020وحتى تاريخ  10.3.2020ابتداًء من تاريخ بدون دفع,  ن االطالع على مستندات المناقصة,كما يُمك
الخميس )ليس في أيام األعياد,  –"( في أيام األحد المركز مكاتب)", تل أبيب 8مكاتب المركز, في شارع حاييم ليڨانون 

)الطابق  المحامي روني التمانلدى  13:00 -10:00أمسيات األعياد وعطلة عيدي الفصح والسوكوت( بين الساعات 
 (. 630ب, الغرفة 

 .03-7453354أو  03-74532322أرقام الهاتف لالستفسار 
 .13:00في الساعة  26.3.2020تندات المناقصة هو الموعد األخير لالطالع على مس

 1,200أكتيڨ, أوتوماتيكية, باللون األبيض, محرك سعة  3008بيجو المركبات المطلوبة هي مركبة واحدة من نوع  .3
كم سنوياً, كما هو  50,000"(, بحجم سفر يبلغ حتى المركبة" –)فيما يلي  2020, من سنة ترخيص سم/مكعب طوربو

 تندات المناقصة.ُمفصل في مس

فترة ( شهراً, كما هو ُمفصل في مستندات المناقصة )فيما يلي: "36ستكون فترة التعاقد مع الفائز لمدة ستة وثالثون ) .4
 "(.التعاقد

أشهر,  3حسب اعتباراتها الحصرية, لفترتين إضافيتين مدة كل منها  يحق للمركز فقط بصورة حصرية تمديد االتفاقية,
بشروط شبيهة لشروط المناقصة, كما هو ُمفصل في مستندات  ( شهراً,42وحتى فترة إجمالي تبلغ اثنين وأربعون )

  المناقصة.

 شروط الحد األدنى لتقديم عرض للمناقصة ستكون على النحو التالي: .5

سيارات لفترة طويلة و/أو تأجير سيارات  ُمقدم العرض الرئيسي هو تأجير مجال عمل – ُمقدم العرض 5.1
وهو , مركبة 5,000 -وهو يقوم بتأجير تشغيلي على األقل ل"( تأجير تشغيلي" بتأجير تشغيلي )فيما يلي:

م الموعد األخير لتقدييعمل في مجال التأجير التشغيلي على األقل خالل السنوات الخمسة التي سبقت 
 وض لهذه المناقصة )يشمل أي تأجيل لهذا الموعد(.العر

يشمل على تفاصيل زبائن يستأجرون  ُمقدم العرض أرفق لعرضه جدول – تفاصيل زبائن ُمقدم العرض 5.2
من نفس النوع أو من نوع شبيه  مركبات, 10مركبات من ُمقدم العرض في موعد تقديم العرض وحتى 

أعاله, بشروط تأجير تشغيلي كامل كما ورد في  3للمركبة المطلوبة من قبل المركز كما ورد في البند 
زم(, يحق للمركز )لكنه غير ُمل لمستندات المناقصة. 'كملحق جمستندات المناقصة, وذلك بالصيغة الُمرفقة 

ض فرصة التطرق لعدم استيفاءه لشرط الحد األدنى هذا قبل ته الحصرية, بمنح ُمقدم العراحسب اعتبار
 .اتخاذ قرار بإقصائه لعدم استيفاءه لشرط الحد األدنى هذا

ُمقدم العرض يستوفي جميع الشروط  – شروط ومصادقات مطلوبة حسب قانون صفقات الهيئات العامة 5.3
"( قانون صفقات الهيئات العامة)فيما يلي: " 1976المطلوبة حسب قانون صفقات الهيئات العامة للعام 

وجبه, يشمل على إدارة ملفات ضريبية واستيفاء الشروط الُمحددة موبحوزته جميع المصادقات المطلوبة ب
 )أ( لقانون صفقات الهيئات العامة.2في البند 

 ةُمقدم العرض هو هيئة قانونية ُمسجل – تسجيل, عدم وجود ديون لُمسجل الشركات والحفاظ على القانون 5.4
 في سجل رسمي أو تنظيمي.

باإلضافة الى ذلك, ال توجد لُمقدم العرض أية ديون رسوم سنوية لُمسجل الشركات عن السنوات التي 
سبقت السنة التي يتم فيها تقديم العرض. باإلضافة الى ذلك, ُمقدم العرض هو ليس شركة ُمخالفة للقانون 

 كشركة مخالفة للقانون.ولم يحصل ُمقدم العرض على أي إنذار قبل تسجيله 
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يلتزم ُمقدم العرض بالحفاظ على السرية الُمطلقة بخصوص أي مكون و/أو  – التزام للحفاظ على السرية 5.5
ُمعطى و/أو معلومات, من أي نوع كان, والتي تم تسليمها من قبل المركز بخصوص هذه المناقصة, بكل 

 لى كل ما هو مرتبط بالمناقصة.ما يتعلق بمواضيع التعاقد موضوع هذه المناقصة ويشمل ع

 ُمقدم العرض يستخدم فقط برامج أصلية لتنفيذ الخدمات المذكورة في المناقصة. –استخدام برامج أصلية  5.6

 لُمقدم العرض فرع خدمة في منطقة نفوذ مدينة تل أبيب. -فروع ُمقدم العرض 5.7

العرض توجد اتفاقيات مع كراجات خدمة ُمرخصة من قبل وزارة المواصالت  لُمقدم -كراجات الخدمة 5.8
 بخصوص المركبة الُمقترحة من قبله للتأجير حسب شروط هذه المناقصة.

ال يتواجد ُمقدم العرض في إجراءات التصفية و/أو اإلفالس أو أي إجراء آخر قد  -عدم وجود اجراءات 5.9
 قصة. يضر بالتزاماته في حالة فوزه في المنا

, للبريد 17:00في الساعة  18.3.2020يُمكن تقديم األسئلة االستفسارية بخصوص مستندات المناقصة حتى  .6
 .ronya@rabincenter.org.ilااللكتروني: 

 في صندوق المناقصات الموجود في مكاتب المركز 12:00في الساعة  2.4.2020تاريخ يجب تقديم العروض حتى  .7
 .(2)الطابق 

 ال تلتزم لجنة المناقصات بقبول العرض األقل أو أي عرض آخر. .8

يحفظ المركز لنفسه الحق بالقيام بإجراءات اختيار تشمل على فحص من مرحلتين للعروض, القيام بإجراء تنافسي  .9
 , كما هو ُمفصل في مستندات المناقصة.1993مناقصات اإللزامية للعام إضافية, كما ورد في لوائح ال

يحفظ المركز لنفسه الحق بإلغاء و/أو تغيير شروط المناقصة ومواعيدها, كما هو ُمفصل في مستندات المناقصة. سيتم  .10
ُمقدمي  ى عاتقنشر إشعارات بخصوص تغيير شروط الحد األدنى للمناقصة في موقع المناقصة على االنترنت. تقع عل

 العروض مسؤولية متابعة النشرات.
ما ورد أعاله هو للمعلومات العامة فقط, وفي جميع الحاالت, ستكون مستندات المناقصة فقط ملزمة للمناقصة.  .11

 متطلبات وشروط الحد األدنى اإلضافية مفصلة في مستندات المناقصة.
دم عرض يوجد للمركز معه تجربة سلبية و/أو فاشلة أو توجد يحفظ المركز لنفسه الحق, من بين عدة أمور, باقصاء مق .12

عنه تقارير خطية سلبية بخصوص جودة عمله, باإلضافة الى اقصاء مقدم عرض خوفاً من تضارب المصالح الموجود 
 أو المحتمل مع الخدمات المذكورة في المناقصة وألسباب أخرى كما هو مفصل في مستندات المناقصة.

 المصطلحات حسب تعريفها في إطار مستندات المناقصة.سيتم تفسير هذه  .13
يحق للمناقصة بصورة اختيارية توسيع/ تقليص التعاقد أو تمديد/ تقصير فترة التعاقد كما هو مفصل في اتفاقية التعاقد  .14

 المرفقة لمستندات المناقصة.
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