دولة اسرائيل – وزارة المالية
المحاسب العام  -دائرة الممتلكات الحكومية
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مناقصة مركزية م م م  24-2014لتزويد أثاث مكتبي لصالح الوزارات الحكومية
دائرة الممتلكات الحكومية في شعبى المحاسب العام ,تنشر بهذا المناقصة المركزية م م م  ,24-2014لتزوريد
أثاث مكتبي لصالح الوزارات الحكومية ,الوحدات المرافقة والوحدات الفرعية (فيما يلي" :المناقصة").
تشمل المناقصة أربع سالل منفصلة ,لمنتجات مختلفة:
أثاث خشبي.
1.1
كراس.
1.1
أثاث معدني.
1.1
ستائر.
1.1
مجري المناقصة يطلب اختيار مزو َديْن فائزين لكل واحدة من السالل  ,1-2ومزودا فائزا واحدا لكل واحد من
السالل  .3-4جميع مراحل الفحص والتنافس تجرى لصالح كل سلة بشكل منفصل ,وينظر لكل سلة كمناقصة
قائمة بحد ذاتها لتزويد التجهيزات والخدمات المفصلة فيها.
فترو التعاقد ,في كل واحدة من السالل ,تكون لمدة  24شهرا من موعد التوقيع على اتفاقية التعاقد .كذلك يحفظ
مجري المناقصة لنفسه الحق في تمديد ,لكل واحدة من السالل بشكل منفصل ,مدة فترة التعاقد لفترة حتى 33
شهرا إضافيا ,بعدة فترات ومرات كما يقرر بواسطته بشروط مماثلة لشروط التعاقد وذلك بإعالم مسبق لـ 33
يوما قبل انتهاء موعد مدة المناقصة وفترة التعاقد اإلضافية.
شروط مسبقة للمشاركة في المناقصة:
المتقدم هو تشكيل مسجل في سجل ساري المفعول بموجب التعليمات القانونية المتعلقة باألمر .على
1.1
المتقدم إرفاق نسخة من شهادة التشكيل في اسرائيل في السجل سارية المفعول بموجب التعليمات
القانونية المتعلقة باألمر.
استيفاء الشروط المطلوبة بحسب قانون صفقات الهيئات العامة .1791-
1.1
استيفاء متطلبات المدفوعات االجتماعية وأجر الحد األدنى للعاملين الذين يتم تشغيلهم بواسطته خالل
1.1
فترة التعاقد.
استيفاء متطلبات قوانين العمل بخصوص العاملين الذين يتم تشغيلهم بواسطته خالل فترة التعاقد.
1.1
المتقدم يعمل بشكل جار في إنتاج و\أو في استيراد وفي تركيب اغراض المطلوبة في إطار السلة \
1.4
السالل التي لها يقدم عرضه ابتداء من  ,1.1.1111 -ولديه قدرة على الشحن في جميع أنحاء البالد ,بما
في ذلك مناطق يهودا والسامرة .كذلك ,يشغل المتقدم عدة عمال إنتاج في كل سلة.
إيداع كفالة بنكية أو كفالة مؤمّن كداللته في قانون الرقابة على الخدمات المالية (تأمين),1791- ,
1.1
بخصوص تقديم العرض.
المتقدم يزود بشكل جار ابتداء من سنة  1111وحتى موعد تقديم العروض ,األغراض المشمولة في
1.9
السلة التي بخصوصها يقدم عرضه ,على األقل لزبونين  1 -ذوي انتشار قطري والذين لكل واحد منهما
على األقل  3نقاط توزيع في كل واحدة من المناطق الشمال ,المركز والجنوب ,كتعريفهما في بند
التعريفات ,يزود المتقدم لها مباشرة .إلثبات هذا الشرط ,يرفق المتقدم مع عرضه قائمة مصادقة
بواسطة محام ,لزبونين  1 -ذوي انتشار قطري .يوضح أن الوزارات الحكومية المختلفة يتم اعتبارها
زبونا واحدا.
للمتقدم القدرة على إنتاج  /تزويد كافة األغراض المطلوبة بموجب التفصيالت التقنية والمالحق كما هو
1.9
مفصل في وثائق المناقصة وباألحجام التي تطلب بواسطة الوزارات الحكومية.
الشروط األولية إضافية لصالح كل سلة بشكل منفصل :مفصلة في وثائق المناقصة الكاملة والتي يمكن
1.7
إيجادها وتنزيلها ,دون دفع مقابل ,من موقع االنترنت التابع لدائرة الممتلكات الحكومية في العنوان:
 WWW.MR.GOV.ILتحت عنوان مناقصات  مناقصة م م م – .24 - 2314
تقدم العروض للمناقصة في مغلفات مقفلة بدون أي عالمة تعريف بالمتقدم .يسجل على المغلفات رقم المناقصة
فقط .يتم إدخال المغلفات في صندوق المناقصات الذي في دائرة الممتلكات الحكومية شارع نتنئيل لورخ ,1
طابق الدخول ,القدس وذلك ال يتعدى يوم  21.12.2314في الساعة .13:33
امرأة االتصال لهذه المناقصة هو السيدة زوهر كالين ,هاتف 32-3333421 :بالفاكس 32-5315335 :البريد
االلكترونيzohark@mof.gov.il :
يوضح ,تعليمات كراسة المناقصة والتعريفات المفصلة فيها لها األفضلية على كل الوارد في هذا اإلعالن.

