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دائرة اإلحصاء املركزية

دائرة اإلحصاء املركزية (دائرة
اإلحصاء املركزية) – مناقصة علنية
دولية رقم 14/2018
لتقدمي خدمات تنظيف في دائرة
اإلحصاء املركزية
دائرة اإلحصاء املركزية (دائ��رة اإلحصاء املركزية) تتوجه بهذا
بطلب لتلقي ع���روض لتقدمي خ��دم��ات تنظيف ف��ي م��وق��ع دائ��رة
اإلحصاء املركزية (مبنى دائرة اإلحصاء املركزية في شارع كنفي
نشرمي  66القدس)  ،والكل حسب املفصل في مستندات املناقصة.
 .1أهم اخلدمات املطلوبة  :ضمان مستوى عال من الترتيب
والنظافة في موقع دائرة اإلحصاء املركزية في أي وقت في
ساعات العمل وعلى األق��ل في االي��ام األح��د -اخلميس بني
الساعات  07:30ولغاية .21:30
 .2أهم شروط احلد األدنى
يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب رخصة للعمل
كمقاول خدمات حسب معناه في قانون تشغيل العمال
من قبل مقاولي القوى العاملة ،للعام.1996 -
وجود كافة املصادقات والتصاريح املطلوبة مبوجب قانون
صفقات الهيئات العمومية  ،للعام.1976 -
يجب على مقدم العرض أن يكون هيئة مسجلة في إسرائيل
وف��ق��ا ً ل��ل��ش��أن ،ال ت��وج��د ل��ه دي���ون للمسجل امل�لائ��م وذو
الصلة ،ويدير حسابات حسب القانون.
يجب على مقدم العرض أن يكون عدمي اإلدانات مبخالفات
مب��وج��ب ق��ان��ون ال��ع��م��ال األج��ان��ب وق��ان��ون احل��د األدن��ى
لألجور ،ويقيم واجباته مبوضوع احملافظة على حقوق
العمال .
يجب على مقدم العرض تقدمي كفالة عرض بقيمة 50,000
ش.ج مبوجب النص املرفق في كراس العرض.
ال توجد ملقدم العرض مالحظة "مصلحة حية".
لم يعني ملقدم العرض مصفي شركة مسبق ،مصفي شركة
م��ؤق��ت ،أو مصفي ش��رك��ة ث��اب��ت ب��وق��ت ت��ق��دمي العرض
وخالل سنة قبل موعد تقدمي العروض ،وهو غير موجود
في إجراءات حارس قضائي أو جتميد إجراءات.
يجب على مقدم العرض االشتراك في لقاء املزودين الذي
سيعقد ي��وم اخلميس املوافق -12.7.2018الساعة:
 ,11:00في مكاتب دائرة اإلحصاء املركزية.
يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب جتربة مثبتة
ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات ت��ن��ظ��ي��ف ،ف��ي ك��ل س��ن��ة م��ن ال��س��ن��وات
 2016 ,2015و( 2017 -شامل) وعلى األقل  12شهرا ً
متواصالً قبل تقدمي العرض.
صحيح ليوم تقدمي العروض وخالل  12شهرا ً قبل تقدمي
العروض على األق��ل ،ملزود خدمات التنظيف على األقل
ثالثة زبائن في إسرائيل كما يلي :
 )1لكل زبون قُدمت خدمات تنظيف في مبنى مكاتب
واحد على األقل (وليس مجموعة مبان).
 )2مساحة كل مبنى لدى كل زبون هو  10,000متر
مربع على األقل (مساحات داخلية).
 )3كل مبنى فيه –  500عامل على األقل .
يجب على مقدم العرض أن يكون مستخدما ً في نفس
الوقت على األقل  100عامل نظافة ثابتني في إسرائيل .
احلجم املالي املجتمع خلدمات التنظيف التي زودها مقدم
العرض لزبائنه في إسرائيل  ،خالل  12شهرا ً قبل تقدمي
العرض يستوفي ( 4أربعة) ماليني ش.ج ،يشمل ضريبة
القيمة املضافة  ،على األقل .
يجب على م��ق��دم ال��ع��رض أن يشغل مكتب جت���اري في
إسرائيل من أجل تقدمي خدمات التنظيف للزبائن وفيه
وسائل حوسبة وهاتف إلدارة أعمال التنظيف مقابل
ال��زب��ائ��ن يشمل االه��ت��م��ام ب��ن��داءات اخل��دم��ة ومعاجلتها،
القوى العملة وما شابه ذلك.
شروط حد أدنى ملندوب مقدم العرض إلدارة التعاقدات:
صاحب جتربة خ�لال ال��س��ن��وات  2015ولغاية 2017
مقابل  3زبائن مختلفني على األقل بإدارة زبائن من قبله
لهيئة تُزود خدمات التنظيف لهؤالء الزبائن واملستخدم
لدى مقدم العرض بعالقات عامل – صاحب عمل على
االقل  12شهرا ً قبل موعد تقدمي العروض .
 .3فترة التعاقد :سنة واح��دة من موعد التوقيع على اتفاقية
التعاقد .يحفظ لدائرة اإلحصاء املركزية احلق بتمديد فترة
التعاقد بفترات إضافية بشروط مماثلة أو بشروط أفضل
ولغاية  5سنوات من ي��وم ب��دء فترة التعاقد األول��ى .كذلك
يحق لدائرة اإلحصاء املركزية متديد فترة التعاقد لفترات
أطول مبوافقة األط��راف ومبصادقة جلنة مناقصات دائرة
اإلحصاء املركزية ،لغاية سنة واحد كل مرة.
كافة اخلدمات املطلوبة ،شروط احلد األدنى ،معايير اختيار
ال �ع��روض وب��اق��ي املعلومات امللزمة مفصلة ف��ي مستندات
املناقصة.
 .4مستندات املناقصة :ميكن االطالع على مستندات املناقصة
وحتميلها م��ن م��واق��ع االنترنت ل��دائ��رة اإلح��ص��اء املركزية
بالعنوان  ،www.cbs.gov.ilأو من موقع انترنت دائرة
املشتريات احلكومية بالعنوان .www.mr.gov.il
 .5أسئلة استفسارية  :يجب تقدمي األسئلة واالستفسارات
لدائرة اإلحصاء املركزية عبر البريد االلكتروني بالعنوان
 micrazimnt@cbs.gov.ilخ��ط��ي��ا ً ف��ق��ط ل��غ��اي��ة ي��وم
اخلميس املوافق  .19.7.2018مستند أجوبة دائرة اإلحصاء
املركزية ُينشر في مواقع االنترنت املذكورة أعاله.
 .6امل��وع��د األخ �ي��ر ل�ت�ق��دمي ال��ع��روض :ي���وم األح���د امل��واف��ق-
 ،12.8.2018الساعة  12:00في صندوق املناقصات التابع
لدائرة اإلحصاء املركزية في شارع كنفي نشرمي  ،66زاوية
شارع بكي  ،جفعات شاؤول ،القدس .يجب تقدمي العروض
باللغة العبرية.
ال يلتزم معد املناقصة باختيار عرض أيا ً كان ويحق له إلغاء
املناقصة كلها أو قسم منها ،ألي سبب كان ،وفقا ً لتقديراته
احلصرية.
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مناقصة علنية رقم 20/18
إنشاء وتشغيل معهد لإلنتاج املتقدم
وزارة االقتصاد والصناعة تتوجه لتلقي ع��روض ملنح خدمات انشاء
وتشغيل معهد لإلنتاج املتقدم لصالح مديرية الصناعات ,كما هو مفصل
في وثائق املناقصة.
 .1املناقصة هي مناقصة من مرحلتني كما هو ُمفصل في مستندات
املناقصة.
 .2فترة التعاقد – فترة التعاقد هي ملدة أربع سنوات مع وجود حق
للوزارة فقط بتمديد فترة التعاقد بسنتني إضافيتني ,حتى سنة
واحدة في كل مرة.
 .3أهم الشروط املسبقة للمشاركة في املناقصة (الصيغة الكاملة
تظهر في وثائق املناقصة):
 3.1على ُمقدم العرض أن يشمل بعرضه على األقل هيئتني يمُ كن
أن يكون ك��ل منهما ع��ب��ارة ع��ن مؤسسة مسجلة ف��ي أي
س��ج��ل ح��س��ب ال��ق��ان��ون أو مشتغل م��رخ��ص /معفي أو
شراكة ُمسجلة.
 3.1.1عضو في ُمقدم العرض الذي هو عبارة عن شركة
أو شراكة – ال توجد عليه أية ديون بخصوص
الرسوم السنوية.
 3.1.2عضو في ُمقدم العرض ال��ذي هو عبارة عن
شركة /شركة خارجية -غير ُمعرف كشركة
" ُمخالفة للقانون" وليس في مرحلة اإلن��ذار
قبل التسجيل كذلك.
حيث قام األعضاء فيها بالتعاون وقدموا معا ً عرضا واحدا
لهذه املناقصة .على األقل عضو واحد في مقدم العرض
ه��و م��ؤس��س��ة أك��ادمي��ي��ة تسيطر ع��ل��ى  %25م��ن وس��ائ��ل
السيطرة في مقدم العرض (بعد تأسيسها) ,وعلى األقل
عضو واحد في مقدم العرض هو ليس مؤسسة أكادميية
تسيطر على األق��ل على  %25من وسائل السيطرة في
مقدم العرض (بعد تأسيسها).
على ُمقدم العرض الذي سيفوز في املناقصة ,التأسيس
كشركة م��ح��دودة الضمان أو كشركة لصالح اجلمهور
ُمسجلة ف��ي إس��رائ��ي��ل ,س��ت��ك��ون ش��رك��ة خ��اص��ة لهدف
امل��ش��روع فقط ( .)SPCجت��در اإلش���ارة ال��ى أن تأسيس
ُمقدم العرض كشركة محدودة الضمان في إسرائيل أو
كشركة لصالح اجلمهور هو ليس شرطا مطلوبا لغرض
تقدمي العروض للمناقصة.
 3.2لكل واحد من أعضاء ُمقدم العرض يستوفي متطلبات قانون
صفقات الهيئات العامة ,للعام  ,1976والتي بنا ًء عليها
لم ينتهك حقوق العمال وأنه يقوم بإدارة ملفات ضريبية
وسجالت و ُيبلغ عنها لسلطات الضريبة حسب القانون.
شروط احلد األدنى املوضوعية األخرى بالنسبة ملُقدم
م
ال�ع��رض وط��اق��م ال�ق��وى العاملةُ ,مفصلة ف��ي وثائق
املناقصة.
 .4االشتراك في اجتماع ُمقدمي العروض في يوم االثنني املوافق
 6.8.2018في قاعة االرش��اد في طابق املدخل ,في شارع بنك
إسرائيل  5القدس في الساعة .10:00
االشتراك في االجتماع هو الزامي وتسجيل الوزارة على االشتراك في
ه��ذا املؤمتر يعتبر مبثابة ش��رط حد أدن��ى ألهلية العرضُ -مقدم
ال��ع��رض ال���ذي ل��م يشترك ف��ي االج��ت��م��اع ال يمُ كنه ت��ق��دمي عرضه
في إطار املناقصة .التسجيل املُسبق لالجتماع سيتم لدى السيد
ميخائيل شتسوفاك
ع���ل���ى ه���ات���ف رق�����م  02-6662418او ال���ب���ري���د االل���ك���ت���رون���ي
 Michael.Szczupak@economy.gov.ilحتى يوم االثنني
املوافق .30.7.2018
 .5فترة سريان العرض :سوف يكون العرض ساري املفعول ولن يكون
باإلمكان الغاؤه وذلك ابتدا ًء من املوعد األخير لتقدمي العروض ,كما
هو ُمفصل في املناقصة.
 .6على ُمقدم العرض أن ُيرفق كفالة عرض مببلغ  300,000شيكل
جديد سارية املفعول حتى يوم األحد بتاريخ  30.6.2019كما ورد
في مستندات املناقصة.
 .7ميكن معاينة وثائق املناقصة دون دفع مقابل سواء في الوزارة في
العنوان املسجل أعاله أو في موقع االنترنت التابع للوزارة.
 .8ميكن احل��ص��ول على وث��ائ��ق املناقصة أي��ض��ا ف��ي مكاتب وح��دة
املناقصات ,وزارة االقتصاد والصناعة ,ش��ارع بنك إسرائيل ,5
مجمع املباني احلكومية ,القدس ,الطابق  ,1غرفة  ,1026هاتف
 02-6662600بني الساعات .15:00 – 9:00
	.9يمُ كن ارسال األسئلة واالستفسارات خطيا ً فقط بواسطة البريد
االلكتروني  sima.piamenta@economy.gov.ilحتى يوم
اخلميس بتاريخ  6.9.2018ف��ي مت��ام الساعة  12:00حلضرة
السيدة سيما فيامينتا ,يجب التأكد من استالم البريد االلكتروني
بواسطة اس��ت�لام رس��ال��ة بالبريد االلكتروني أو باالتصال على
هاتف رقم . 02-6662600
 .10تنشر اإلجابات في موقع االنترنت في العنوان املذكور أعاله حتى
يوم االثنني املوافق .29.10.2018
اإلجابات على األسئلة تشكل جزءا ال يتجزأ من وثائق املناقصة.
 .11على ُم��ق��دم ال��ع��رض تقدمي عرضه بثالث نسخ كما يتطلب في
املناقصة لصندوق املناقصات في وزارة االقتصاد ,ش��ارع بنك
إسرائيل  ,5مجمع املباني احلكومية ,القدس ,في طابق الدخول
ب��ج��ان��ب امل��ص��اع��د ,ع��ل��ى ال��ص��ن��دوق م��س��ج��ل "وزارة االق��ت��ص��اد
والصناعة".
 .12املوعد األخير لتقدمي العروض للمناقصة حتى يوم االثنني املوافق
 ,31.12.2018حتى الساعة .12:00
 .13منعا لاللتباس ,يوضح بهذا أنه في حال وجود تناقض أو عدم
تناسب ب�ين صيغة ال��ب�لاغ وب�ين وث��ائ��ق املناقصة ف��إن األفضلية
للوارد في وثائق املناقصة.
 .14جتدر اإلشارة الى أن التعاقد مع الفائز في املناقصة يخضع لتوفر
امليزانيات واملصادقة عليها.
املناقصة منشورة في املوقع http://economy.gov.il/tenders

عنواننا على االنترنت:
www.economy.gov.il

وزارة الداخلية

اعالن عن نشر متوقع لمسودات المواصفات الموحدة
بهذا تعلن وزارة الداخلية مبوجب املادة ( 37ب) النظمة ترخيص مصالح (تعليمات عامة) (تعديل)
  2012انه بدأ اعتبارا من يوم  5.7.2018تنشر في موقع االنترنيت (الذي ينشر عنوانه ادناه)مسودات ملواصفات توحد الشروط والوثائق املطلوبة من قبل املكاتب احلكومية التي تعطي
املصادقات لغرض اعطاء رخصة مصلحة النواع هذه املصالح:
مجموعة
 1.5أ

الصحة  .الصيدلة  .كوسمتيكا

 1.5ب الصحة  .الصيدلة  .كوسمتيكا
 2.1ب وقود وطاقة
 2.1د

وقود وطاقة

 2.2ح

وقود وطاقة
فالحة  ،حيوانات

 3.2أ
 3.3أ فالحة  ،حيوانات
 4.5ب طعام
 4.7ج طعام
 5.1أ

تفاصيل

مختبر للفحوصات الكيماوية ،امليكروبولوجية والبيولوجية  ،ما عدا
فحوص بدون هدم ومختبرات حسب التفاصيل  1.5ب  1.5 ،جـ 1.5 -
مختبر لفحص عينات االحياء ومنتجات من احلي
غاز  -تخزينه ما عدا غاز لالستهالك الذاتي كما هو محدد في قانون
الغاز
غاز  -حتميله  ،ما عدا نقل في املواسير مبا في ذلك منشأة لتحويل
ضغطه.
وقود على اختالف انواعه  -وشحنه في حاويات
حيوانات  ،ما عدا الدجاج  -شحن في حاويات ،االعتناء بها
رش مبيد حشرات صحي
حليب خام  -وشحنه
ملحمة  -بيع حلم ودجاج أو سمك ليس مجمدا.

زبالة وفضالت  -ما عدا فضالت مواد خطرة  -محطات نقل وتصنيف

مياه وفضالت

 5.1ن مياه وفضالت

زبالة وفضالت  ،معاجلة الفضالت مبا فيها  :حتليلها واستغاللها،
تكرارها ،تصنيفها  ،حتويلها لسماد ،وحرقها.
زبالة وفضالت ،ما عدا زبالة مواد خطرة  -موقع القصاء فضالت
جافة.
تخزين  :مكان خاص للتخزين  ،ال يحتاج رخصة حسب تفصيل آخر
في هذه االضافة والذي تبلغ مساحته 50م 2فما فوق سواء كان
مسقوف او غير مسقوف ما عدا املخزن امللتصق باحلانوت للبيع
باجلملة ،والذي أهم شغله خدمته.
حانوت تبلغ مساحة البيع فيه 800م 2على االقل

 5.1د

مياه وفضالت

6.1

تجارة ومتفرقات

6.2

تجارة ومتفرقات

6.5

تجارة ومتفرقات

ادوات الكترونية والكتروفتيكا مبا فيها حواسيب ومركباتها وانتاج
مركبات الكترونية ودوائر مطبوعة ما عدا تركيبها .

18.9

سيارات ونقليات

كراج  -مكان لتصليح وصيانة سيارات ومعدات ميكانيكية وهندسية وقطع
غيارها  ،مبا في ذلك كراج ملصلحة ال يحتاج لترخيص  ،ومعاجلة اخرى للسيارة.

 10.4أ صناعة وورش وكيمياء ومعادن

تكستيل (منتوجات) مالبس  -انتاج  ،صباغة  ،معاجلة وطباعة

10.5

صناعة وورش وكيمياء ومعادن

أحذية  -انتاجها

10.9

صناعة وورش وكيمياء ومعادن

مواد خام ،منتج ،اداة أو اجزاء منها التي ال حتتاج لرخصة حسب نوع
آخر في هذه االضافة  -انتاجها  ،شغلها دهانها وتركيبها وتغليفها،
والطباعة عليها ،وتصليحها.
مواد خطرة  -جمعها وشحنها ما عدا جمعها أو نقلها في مواسير في
مجال ميناء كما هو محدد في امر املوانىء (نص جديد) .1971

10.10و صناعة وورش وكيمياء ومعادن

مواد خطرة مبا فيها مواد اشعاعية وزبالة مواد خطرة  -ومعاجلة
الزبالة

 10.10د صناعة وورش وكيمياء ومعادن

10.16أ صناعة وورش وكيمياء ومعادن
10.16ن صناعة وورش وكيمياء ومعادن

اخلشب واملنتجات اخلشبية ،حتليل ،انتاج ودهان وتخزين وتغليف
وتطهير

اخلشب ومنتجاته  -وتخزينه وبيعه

 10.21صناعة وورش وكيمياء ومعادن

ورق ومنتجاته  :إنتاج

مالحظة  :الرقم الذي يظهر بجانب وصف املصلحة يالئم رقمه التسلسلي في امر ترخيص
املصالح (مصالح تتطلب ترخيص) ( 2013 -االمر التحديثي الذي نشر في السجل).
ميكن االطالع على املسودات في موقع االنترنيت االلكتروني  ،وذلك ابتداء من يوم 5.7.2018 :
في العنوان :
http://business.gov.il/Lobby/Specification3/Pages/Specifications3.aspx
ميكن تقدمي مالحظات كتابية على مسودة املواصفات بواسطة موقع االنترنيت حتى  60يوما من
يوم نشر املسودة .6.9.2018 :
سينظر معدوا املصادقة في املالحظات حتى هذا املوعد  ،واذا وجدوا من املناسب  -سيغيرون
نص املخطط.

صاحب/ة مصلحة ؟ لديك الفرصة للتأثير على املصلحة !
ال تضيعوا الفرصة !
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