ضريبة الدخل وضرائب األراضي
فرع المشتريات ،العقارات واللوجيستيكا
MA50D1-3-945-22
نص اإلعالن
مناقصة علنية رقم 3/22
لتلقي عروض لتزويد خدمات استضافة لالمتحانات
التي ت ُجرى من قبل مجلس مستشاري الضرائب الممثلين
 .1سلطة الضرائب في إسرائيل (فيما يلي ":صاحبة الدعوة") تخرج بمناقصة علنية لتلقي عروض لتزويد
خدمات استضافة لالمتحانات التي تُجرى من قبل مجلس مستشاري الضرائب الممثلين (فيما يلي":
المناقصة").
 .2تبدأ فترة التعاقد مع مقدم العرض الفائز في موعد التوقيع على اتفاقية التعاقد المرفقة لمستندات المناقصة من
قبل الطرفين وتنتهي في نهاية سنتين من هذا الموعد .يحق لصاحبة الدعوة تمديد فترة التعاقد بسنتين
إضافيتين أو جزء منها ،حيث ال تتجاوز فترة التعاقد  4سنوات ابتداء من موعد التعاقد األول.
 .3يجب على مقدم العرض استيفاء شروط الحد األدنى التالية وعليه أن يرفق لعرضه مستندات تُثبت استيفائه
بها كشرط الشتراكه في المناقصة:
 3.1يجب على مقدم العرض تقديم التصاريح المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية،
للعام(1976 -هيئة قانونية غير المتحدة بموجب قوانين دولة إسرائيل ،عليها إرفاق تصاريح
مقابلة بموجب قوانين دولتها األصل ،في حال وجود مثل هذه القوانين).
 3.2في حال كون مقدم العرض اتحاد ،يجب على مقدم العرض تقديم تصريح حول التسجيل في
السجل الذي يدار بموجب القانون بما يتعلق باالتحادات من نوعه وكذلك تصريح محامي.
.3.3

يجب على مقدم العرض أن يكون المالك أو مستأجر أو صاحب اتفاقية تعاقد لتشغيل مؤسسة،
مركز مؤتمرات ،في لواء تل أبيب أو في لواء المركز أو في لواء القدس (فيما يلي ":المنشأة").

.3.4

على المنشأة المطلوبة أن تكون ذات رخصة مصلحة سارية المفعول ،من ضمنها ،يحق لها العمل
باستضافة امتحانات أو مؤتمرات بموجب القانون.

.3.5

على المنشأة أن تشمل قاعة واحدة مغلقة ومسقوفة ،تم ّكن تجمع  500شخص على األقل جلوساً
(أو قاعتين مغلقتين ومسقوفتين ،حيث تم ّكن كل واحدة منها تجمع  250شخصاً على األقل جلوساً
في نفس الوقت) ،قاعة مغلقة ومسقوفة إضافية ،تم ّكن تجمع ما يقارب الـ  150شخصاً جلوسا،
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على األقل  10قاعات مغلقة ومسقوفة تحوي على األقل لغاية  50شخصاً في القاعة جلوسا،
وكذلك غرفة طاقم تشمل ما يقارب –  10أفراد الطاقم المنظم من قبل صاحبة الدعوة.
 .4يجب على مقدم العرض تقديم كفالة بنكية بقيمة  5,000ش.ج سارية المفعول حتى تاريخ .10.3.2023
 .5بموجب المادة  17أ من لوائح واجب المناقصات ،تم إعداد تقدير قيمة تعاقد لهذه المناقصة .اإلصدارات
الناتجة من ذلك مفصلة في الفصل  6من مستندات المناقصة.
 .6يجب على مقدم العرض استيفاء كافة شروط الحد األدنى اإلضافية وكامل الطلبات بموجب المفصل في
المناقصة.
 .7يمكن الحصول على مستندات المناقصة من سلطة الضرائب في إسرائيل مبنى جنري  ،2شارع بنك
إسرائيل  7القدس ،الطابق األول ،غرفة رقم  1112لدى السيدة نيلي دهان ،هاتف  050-6210299ابتداء
من تاريخ  4.8.2022وحتى تاريخ  11.9.2022الساعة  .13:00على هذا العنوان /أو عبر البريد االلكتروني
على العنوان  nilida@taxes.gov.ilيمكن تقديم أسئلة استفسارية .يمكن تقديم األسئلة االستفسارية خطياً
حتى تاريخ  18.8.2022الساعة  12:00فقط.
 .6يجب إدخال العروض لصندوق المناقصات الموجود في سلطة الضرائب في إسرائيل ،في شارع بنك إسرائيل 7
القدس ،مبنى جنري  ،2الطابق  ،-1صندوق رقم  ،8حتى تاريخ  11.9.2022الساعة  .13:00تقدم العروض برزمة
موقعة ومغلقة بنسختين .يجب التسجيل على المغلف اسم المناقصة ورقمها فقط .العرض الذي ال يوجد في صندوق
المناقصات في الموعد المذكور ،لن يُبحث فيه.
 .7يحق لصاحبة الدعوة عدم قبول أي عرض من العروض المقدمة و/أو إلغاء المناقصة بما في ذلك ألسباب
ميزانية.
 .8يُطلب من الفائز بالمناقصة التوقيع على اتفاقية بصيغة االتفاقية المرفقة لمستندات المناقصة.
 .9يمكن االطالع على كراس المناقصة في موقع االنترنت ،على العنوان ( WWW.MR.GOV.ILبالتبويب
مناقصات وزارية).
.10

أي تغيير على مستندات المناقصة يُنشر في موقع االنترنت الحكومي .يجب على مقدمي العروض االطالع
على التحديثات ومتابعة اإلعالنات المتعلقة بهذه المناقصة في موقع االنترنت.

.11

في حالة وجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين تعليمات مستندات المناقصة ،تعليمات مستندات
المناقصة هي ال ُملزمة.
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.12

صاحبة الدعوة غير ملزمة بقبول العرض األدنى أو أي عرض آخر أياً كان .تحتفظ صاحبة الدعوة لنفسها بالحق
بطلب توضيحات من مقدمي العروض .يحق لصاحبة الدعوة عدم األخذ بالحسبان عرض غير معقول أو ناقص أو
أنه ال يستوفً طلبات المناقصة .يحق لصاحبة الدعوة عدم قبول أي عرض من العروض المقدمة و/أو إلغاء
المناقصة.

باحترام،
نيلي دهان
قسم المشتريات
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