
 

 
 2020/2مناقصة رقم 

 التحكم واالندماج  ،المرئيةالمنظومة الصوتية تحديث من أجل تحسين ومناقصة على مرحلتين لشراء قطع غيار 
 وبحث إسرائيلفي المتحف اإلسرائيلي في مركز إسحاق رابين لدراسات القائمة 

"( تدعو بهذا لتقديم عروض لبيع قطع غيار، بما في ذلك  لجنة المناقصاتلجنة مناقصات مركز إسحاق رابين )"   .1
شاشات، أجهزة عزف ومعدات صوتية مرئية، التي ستحل محل قسم من مركبات المنظومة القائمة في المتحف 

"(، والكل بموجب الشروط المفصلة  كزالمراإلسرائيلي العامل في مركز إسحاق رابين لدراسات وبحث إسرائيل )"  
 في مستندات المناقصة. 

  www.rabincenter.org.ilيمكن االطالع على مستندات المناقصة في موقع المركز على االنترنت، بالعنوان:   .2
 "(، تحت التبويب " مناقصات".  موقع االنترنت" )

 )بدونكذلك، في حالة سمحت تعليمات مواجهة فيروس الكورونا بذلك، يمكن االطالع على مستندات المناقصة  
في مكاتب المركز،   في قائمة تركيز التواريخ في مستندات المناقصة،  الواردة، في المواعيد  ومجانا  حق التصوير(،  

الخميس )باستثناء أيام األعياد، أمسيات    -م األحد"( في األيامكاتب المركز "  )، تل أبيب  8في شارع حاييم لفنون  
، بتنسيق ُمسبق ومن خالل المحافظة على  13:00-10:00  األعياد وعطلة عيد الفصح وعيد العرش( بين الساعات

 .7453354-03  أو   7453322-03تعليمات مواجهة فيروس الكورونا. أرقام الهواتف لالستفسار ولتنسيق الحضور :

طالع على مستندات المناقصة في مكاتب المركز )في حالة السماح بذلك( هو يوم الخميس الموعد األخير لال
 .13:00 ، الساعة2021شباط  4الموافق 

بقيمة   .3 االشتراك  رسوم  لدفع  خاضع  المناقصة  في  المناقصة"(  ش.ج  500االشتراك  في  االشتراك   . )"رسوم 
رسوم االشتراك بواسطة تحويلة بنكية للحساب على اسم  يمكنه دفع    المشترك الذي ينوي تقديم عرض للمناقصة

لبنك هبوعليم م.ض أو بواسطة الحضور إلى مكاتب المركز.   609، في فرع  54475  مركز إسحاق رابين رقم
مقابل دفع رسوم االشتراك وعرض تصريح الدفع، يحق للمشترك الحصول على مستندات المناقصة )المطبوعة(  

 من مكاتب المركز. 

 رسوم االشتراك في المناقصة إجباري ويعتبر شرط حد أدنى لالشتراك في المناقصة.دفع 
تكلفة رسوم االشتراك في المناقصة، وكذلك أي نفقات من أي نوع كان يتم صرفها لالشتراك في المناقصة، لن  

ه تكن  لم  إذا  المذكور،  االنتقاص من شمولية  وبدون  ذلك،  في  بما  األحوال،  بأي حال من  إمكانية  تُسترد  نالك 
إذا اختار المشترك االمتناع عن للحضور إلى مكاتب المركز والحصول على مستندات المناقصة )المطبوعة(،  

تقديم عرضه، إذا تم إقصاء العرض أو إذا تم إلغاء المناقصة. يؤكد بهذا، أن استالم رسوم االشتراك في المناقصة  
 مالءمة أي هيئة لتنفيذ الخدمات أو استيفائها بشروط المناقصة. ال يعتبر بمثابة اعتراف أو إعالن عن أهلية أو 

 .13:00، الساعة 2021شباط،  4الموعد األخير لدفع رسوم االشتراك في المناقصة هو يوم الخميس الموافق 

، وتنتهي  "(االتفاقيةتبدأ فترة التعاقد من يوم توقيع الطرفين على االتفاقية المرفقة لمستندات المناقصة )فيما يلي:"   .4
شهرا  )سنتان( من موعد تزويد كافة قطع الغيار للمنظومة التي يرغب المركز بشرائها في نطاق   24مع نهاية  

 "(. فترة التعاقد المناقصة فعليا  للمركز )" 

 شروط الحد األدنى لتقديم العرض للمناقصة هي كما يلي:  .5

"  )  1976-ات الهيئات العمومية، للعام  استيفاء مقدم العرض بكافة الشروط المطلوبة بموجب قانون صفق 5.1
 "(، والشروط والتصاريح المطلوبة بموجبه، بما في ذلك التصاريح التالية: قانون صفقات الهيئات العمومية

مقدم العرض يدير حسابات بموجب القانون ويستوفي الشروط المحددة في قانون صفقات   5.1.1
 الهيئات العمومية.

للعام   5.1.2 العمال األجانب،  قانون  إدانات بمخالفات بموجب  العرض  لمقدم  ،  1991-ال يوجد 
 ; 1987- وقانون الحد األدنى لألجور، للعام

مقدم العرض وأصحاب الصلة معه، بموجب التعريف في قانون صفقات الهيئات العمومية،  5.1.3
في اإلضافة الثالثة في    لم يدانوا بأكثر من مخالفتين اثنتين النتهاك قوانين العمل المفصلة 

، بالثالث سنوات األخيرة التي سبقت الموعد 2011-قانون تعزيز تطبيق قوانين العمل، للعام
 األخير لتقديم العروض للمناقصة.
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غرامات مالية بسبب أكثر من   أي لم تُفرض على مقدم العرض أو أصحاب الصلة معه           5.1.4
البنود   بموجب  انتهاكات  الموعد    5.1.3-و  5.1.2ستة  سبقت  التي  سنوات  بالثالث  أعاله 

األخير لتقديم العروض للمناقصة. بهذا الصدد، يعتبر عدد االنتهاكات التي بسببها فُرضت 
القانون  إذا حصل على مصادقة من مدير التنظيم وتطبيق  غرامات مالية كانتهاك واحد 

االنتهاك نُفذ تجاه عامل واحد   واإلنفاذ في وزارة العمل، الرفاه والخدمات االجتماعية أن
 في فترة واحدة على أساسها يُدفع له األجر.

 . 1998- مقدم العرض يستوفي تعليمات قانون مساواة الحقوق ألشخاص ذوي إعاقات ، للعام         5.1.5

ليس شركة مخلة   5.2 قانوني،  أو كيان  الرسمي  السجل  في  متحدة ومسجلة  قانونية  هيئة  العرض هو  مقدم 
، وكذلك مقدم العرض لم يتلقى 1999-بالقانون، بموجب تعريف هذا المصطلح في قانون الشركات، للعام

إنذار قبل تسجيله كشركة مخلة بالقانون، وأيضا  ال يوجد لمقدم العرض ديون عن رسوم سنوية لمسجل 
 الشركات )أو أي ُمسجل آخر( عن السنوات التي سبقت السنة المقدم فيها العرض. 

 أعاله.   3العرض دفع رسوم االشتراك في المناقصة بموجب المفصل في البند  مقدم 5.3

لمقدم العرض أقدمية مثبتة، بالخمس سنوات األخيرة التي سبقت موعد نشر المناقصة    – أقدمية وتجربة   5.4
تاريخ   سبقت  التي  سنوات  بالخمس  متواصلة  تجربة  أول،    31)بمعنى،  الخدمات (2020كانون  بتقديم   ،

 لوب في هذه المناقصة، وأيضا   بموجب المط

شاشة عرض من   25، على األقل  2020وحتى سنة    2018مقدم العرض باع و/أو زود، خالل السنوات  
بطلبية واحدة لزبونين اثنين على األقل، ودورته المالية السنوية من مبيعات معدات  LED  أو  LCD  نوع  

سنة  وحتى   2018الة لها، في كل سنة من السنوات  المولتيميديا، بما في ذلك خدمات كف  -الوسائط المتعددة
 ، وايضا    ، استوفت مبلغ مليون شاقل جديد على األقل، ال يشمل ضريبة القيمة المضافة2020

، بصفقة واحدة،  2020  وحتى سنة  2018زبائن على األقل اشتروا منه، خالل السنوات    3لمقدم العرض  
نوع   أو  النوع  نفس  من  لمنظومة،  غيار  بموجب قطع  المركز  قبل  من  المطلوبة  الغيار،  لقطع  مشابهه 

القيمة  األقل، ال يشمل ضريبة  على  ألف شاقل جديد  بمبلغ خمسمائة  المناقصة،  في مستندات  المذكور 
 المضافة )لكل صفقة مع الزبون(.

موضوع هذه  مقدم العرض يستخدم و/أو يشتري و/أو يبيع فقط برامج أصلية بما يتعلق بتنفيذ الخدمات   5.5
 المناقصة. 

مطابقة للمعايير   ، تحمل ملصقة المعايير اإلسرائيلية و/أوممتازين  ونوعمقدم العرض باع قطع غيار بجودة   5.6
 اإلسرائيلية، في حالة وجود معايير كالمذكور.

مقدم العرض يلتزم بالمحافظة على السرية المطلقة ألي تفاصيل و/أو معطى و/أو معلومة من أي نوع  5.7
لم و/أو سيُسلم له من قبل المركز بما يتعلق بالمناقصة، بكل ما يتعلق بمواضيع التعاقد موضوع كان، سُ 

 هذه المناقصة بما في ذلك العالقة مع المركز.

مقدم العرض غير موجود في إجراءات حل شركة و/أو إشهار إفالس و/أو أي إجراء آخر يمكن أن يلحق   5.8
 ها في حالة فوزه في المناقصة. الضرر باستيفائه لاللتزامات التي يتحمل

ال يوجد لمقدم العرض تضارب مصالح أو تخوف من تضارب مصالح يتعلق ببيع قطع الغيار موضوع  5.9
 هذه المناقصة والتعاقد باتفاقية، في حالة فوزه في المناقصة. 

وخيانة األمانة و/أو    مقدم العرض و/أو أي من مالكيه لم يدانوا بمخالفة فيها وصمة عار و/أو مخالفة من نوع احتيال  5.10
أي مخالفة أخرى فيها ما يمكن أن يلقي شكوك حول نزاهة و/أو أمانة مقدم العرض و/أو قدرته على تزويد الخدمات  

 موضوع المناقصة. 

ش.ج، بالنص    40,000التعاقد مع مقدم العرض الفائز يُشترط بتقديم كفالة تنفيذ، المركز هو المستحق لها، بقيمة   .6
المحدد في مستندات المناقصة، لضمان حقوق المركز بموجب االتفاقية واستيفاء التزامات الفائز بموجب مستندات 

"(. في حالة وطالما استوفى المزود التزاماته بموجب مستندات المناقصة، بما في  الكفالةفيما يلي:"  )المناقصة  
المناقصة للمركز بالموعد، بالشكل وبالوضع بموجب المذكور في   ذلك، يزود فعليا  كافة قطع الغيار موضوع هذه

مستندات المناقصة، والمركز يصادق خطيا  على صحة هذه األمور، تمنح اإلمكانية للمزود الطلب من المركز 
 وجب المفصل في مستندات المناقصة  موالكل ب  (، ش.ج  20,000تستوفي مبلغ    حيث)  %50-تخفيض قيمة الكفالة بـ

  ، الساعة 2021كانون ثاني ،    14قديم األسئلة المتعلقة بمستندات المناقصة حتى يوم الخميس الموافق  يمكن ت .7
، بالشكل المحدد في مستندات  ronya@rabincenter.org.il  ، عبر البريد االلكتروني على العنوان  12:00

 المناقصة.

mailto:ronya@rabincenter.org.il
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لصندوق المناقصات الموجود في  ،  12:00  ، الساعة2021شباط،    7  حتى يوم األحد الموافقيجب تقديم العروض   .8
  .(630 مكاتب المركز )الطابق الثاني، غرفة رقم

 ال تلتزم لجنة المناقصات بقبول العرض األدنى أو أي عرض آخر أيا  كان.  .9

شروط المناقصة ومواعيدها، الكل بموجب المفصل في مستندات يحتفظ المركز لنفسه بالحق بإلغاء و/أو تغيير   .10
المناقصة. إعالنات بخصوص تغيير شروط المناقصة تُنشر في موقع المركز على االنترنت. بمسؤولية مقدمي 

 العروض متابعة هذه اإلعالنات.

فقط تُلزم المركز. طلبات المذكور أعاله هو بهدف المعرفة العامة، وفي كل األحوال، تعليمات مستندات المناقصة   .11
 وشروط إضافية مفصلة في مستندات المناقصة. 

يحتفظ المركز لنفسه بالحق، من بين أمور أخرى، بإقصاء مقدم عرض كان للمركز معه تجربة سيئة و/أو فاشلة   .12
تقارير خطية سلبية عن جودة خدماته، إقصاء مقدم عرض بسبب تضارب مصالح قائم أو محتمل مع أو توجد  

 م الخدمات موضوع المناقصة من قبله وأيضا  ألسباب أخرى بموجب المفصل في مستندات المناقصة. تقدي

 تُفسر المصطلحات الواردة في هذا اإلعالن وفقا  لتعريفها في نطاق مستندات المناقصة. .13

مستندات   يُحفظ حق الخيار للمركز لتوسيع/ تقليص التعاقد أو تمديد / تقصير فترة التعاقد بموجب المفصل في .14
 المناقصة، بما في ذلك االتفاقية. 

 

 

 لجنة المناقصات            
 مركز إسحاق رابين لدراسة وبحث إسرائيل 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


