جوردون – الكلية األكاديمية للتربية (جمعية مسجلة)
مناقصة علنية رقم 1/2020
لمنح خدمات سفريات للطالب

 .1ماهية التعاقد
تقوم جوردون الكلية األكاديمية للتربية (جمعية مسجلة) (فيما يلي" -الكلية") ,بنشر مناقصة لمنح خدمات سفريات لألوالد و/أو للطالب في الكلية (فيما
يلي – "الخدمات").
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فترة التعاقد:
فترة التعاقد لهذه المناقصة هي  24شهر .يحق للكلية  ,حسب اعتباراتها الحصرية ,تمديد فترة التعاقد بينها وبين المورد الفائز بفترات إضافية مدة كل منها حتى 12
شهر وحتى  5سنوات بصورة إجمالية (يشمل فترة التعاقد األصلية).
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ملخص الشروط المسبقة لالشتراك بالمناقصة -شروط الحد األدنى

 3.1االشتراك بالمناقصة مشروط بتوفر الشروط التراكمية التالية ,في جميع الشروط المذكورة فيما يلي على مقدم العرض أن يستوفيها بنفسه في موعد تقديم
العروض ،إال إذا ذُكر غير ذلك.
3.1.1

مقدم العرض هو فرد أو هيئة قانونية ُمسجلة حسب القانون في إسرائيل .على مقدم العرض الذي هو عبارة عن هيئة قانونية ُمسجلة أن يكون
مسجالً حسب القانون في السجل المناسب وإرفاق لعرضه شهادة تأسيس الشركة أو شهادة مشتغل مرخص حسب الحاجة ,باإلضافة إلرفاق
مصادقة محام أو ُمدقق حسابات بخصوص هوية المخولين بالتوقيع باسم الهيئة القانونية والذي يُلزم توقيعهم الهيئة القانونية.

3.1.2

يملك ُمقدم العرض جميع المصادقات المطلوبة حسب قانون صفقات الهيئات العامة للعام :1976

 3.1.2.1مصادقة من مأمور ضريبيُ ,مدقق حسابات أو مستشار ضرائب ,أو نسخة عنها ,تُثبت ان ُمقدم العرض يُدير ملفات ضريبية والسجالت التي
يجب عليه إدارتها حسب أمر ضريبة الدخل [صيغة جديدة] وقانون ضريبة القيمة المضافة للعام ( 1975فيما يلي" :قانون ضريبة القيمة
المضافة") ,أو أنه معفي من إدارتها وهو معتاد على التبليغ عن مدخوله لمأمور الضرائب والتبليغ عن الصفقات التي تُفرض عليها ضريبة
القيمة المضافة حسب قانون ضريبة القيمة المضافة.
 3.1.2.2تصريح حسب المادة 2ب 1من قانون صفقات الهيئات العامة ,بالصيغة ال ُمرفقة ك ُملحق و' لمستندات المناقصة.
3.1.3

ُمقدم العرض ُمسجل حسب القانون كمكتب "للسفريات" كما ينص على ذلك أمر اإلشراف على المنتجات والخدمات (نقل المسافرين ,سفريات
خاصة وتأجير سيارات) للعام  .1985يجب إرفاق رخصة سارية المفعول.

3.1.4

يملك ُمقدم العرض رخصة سارية المفعول ,على اسمه ,من ال ُمشرف على المواصالت ,تشير الى أنه ُمؤهل لنقل المسافرين مقابل الحصول على
عائد مالي حسب لوائح وزارة المواصالت وتعليمات السالمة لوزارة التربية والتعليم والثقافة.
يجب إرفاق للعرض نسخة عن تراخيص المركبة تُثبت أنها ُمخصصة لنقل المسافرين مقابل الحصول على عائد مالي ,وأي رخصة أخرى مطلوبة
حسب القانون.

3.1.5

يملك ُمقدم العرض رخصة مصلحة تجارية سارية المفعول لنقل مسافرين ,حسب أمر ترخيص المصالح التجارية (المصالح التجارية التي تحتاج
لترخيص) للعام  1995أو أي أمر /مادة سبقتها أو كما سيتم حتلنتها من حين الى آخر ,أو أي مكون مناسب آخر لغرض تنفيذ الخدمات حسب
تعليمات القانون.

3.1.6

يملك ُمقدم العرض ( ُمسجل على اسمه) على األقل  10باصات و/أو باصات صغيرة و/أو باصات متوسطة ,وبشرط أنه يملك على األقل  5باصات
(والباصات الخمسة األخرى هي عبارة عن باصات صغيرة و/أو باصات متوسطة) (فيما يلي معاً" :المركبات").

يجب على المركبات أن تستوفي الشروط التراكمية التالية:
 3.1.6.1تملك كل مركبة من المركبات بوليصة تأمين ورخصة مركبة سارية المفعول وهي تستوفي متطلبات الترخيص والتعليمات القانون.
على ُمقدم العرض أن يُرفق لعرضه نسخة عن تراخيص المركبات سارية المفعول إلثبات ما ورد في هذا البند.
 3.1.6.2عمر كل مركبة من مركبات ُمقدم العرض ال تتجاوز ( 4أربعة) سنوات .يتم قياس جيل كل مركبة بنا ًء على تاريخ نزول المركبة للشارع ,كما
هو ُمسجل في الرخصة.
 3.1.6.3خالل العامين المنصرمين ,لم يتم إنزال أية مركبات من المركبات عن الشارع من قبل وزارة المواصالت و/أو شرطة إسرائيل بسبب وجود
مشاكل تقنية.
 3.1.6.4يُشغل ُمقدم العرض على األقل  3سائقين لديهم تراخيص سارية المفعول لنقل األوالد وفقا ً لما هو مطلوب في لوائح المواصالت و/أو حسب
تعليمات أي قانون ولديهم خبرة ( 3ثالثة) سنوات على األقل كسائقي باصات /باصات متوسطة /باصات صغيرة ولم يتم سحب رخصهم خالل
العامين الفائتين.
3.1.7

ُمقدم العرض يُشغل ضابط أمان في المواصفات مؤهل و ُمخول من قبل وزارة المواصالت حسب متطلبات القانون .على ُمقدم العرض أن يُرفق
لعرضه تفويض من وزارة المواصالت لضابط األمان ال ُمقترح.

3.1.8

ل ُمقدم العرض خبرة خالل السنوات  2018 -2016في مجال سفريات األوالد ,حيث منح خالل هذه الفترة خدماته ,على األقل لثالثة جهات,
باإلضافة الى منح خدمات سفريات لألوالد دون جيل  18عام ,بحجم ال يقل عن  100,000شيكل جديد ال يشمل ضريبة القيمة المضافة (لكل
منهم).
على كل ُمقدم عرض أن يُقدم ثالثة رسائل توصية بالصيغة ال ُمفصلة في الملحق "د" ,من كل جهة من الجهات التي منحها الخدمات المذكورة في
هذا البند .يجب أن تكون الرسائل موقعة من قبل جهة مؤهلة من قبل الموصي وتشمل على تفاصيل التواصل مع الموقعين على المستند ,بحيث
يُمكن لصاحب الدعوة التوجه اليهم لفحص صحة تفاصيل التوصية و/أو جودتها .يحق لصاحب الدعوة ,لكنه غير ُملزم بالتوجه لل ُموصي المذكور.
يحق لصاحب الدعوة ,حسب اعتباراته الحصرية ,عدم التطرق لرسائل التوصية المذكورة اذا اتضح له خالل المكالمة الهاتفية ,وجود اختالف
بين رسالة التوصية وبين موقع الموصي بخصوص ُمقدم العرض.

3.1.9

ل ُمقدم العرض دورة مالية في كل سنة من السنوات  2017 ,2016و 2018 -بمبلغ  200,000شيكل جديد على األقل ,ال يشمل ضريبة القيمة
المضافة ,عن منح خدمات سفريات.

3.1.10

ُمقدم العرض ال يتواجد في مرحلة التفكيك و/أو تجميد اإلجراءات و/أو اإلفالس.

3.1.11

ُمقدم العرض شارك في جولة المقاولين كما هو ُمفصل في البند  5التالي.

 3.2أي شرط ُمسبق إضافي تحدد في مستندات المناقصة ,حتى لو لم يُذكر في هذا البند.
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االطالع على مستندات المناقصة والتواصل:

يُمكن تحميل مستندات المناقصة من موقع الكلية على االنترنت بالعنوان:
مناقصاتhttp://www.gordon.ac.il/
جهة التواصل :السيدة مايا هرئيل
هاتف 04-8590115 :فاكس153-4-8590115 :
البريد االلكترونيmayah@gordon.ac.il :
نلفت انتباه المهتمين أنه سيتم نشر التصحيحات والتغييرات ,في حالة وجودها في شروط المناقصة يشمل على أي تغيير في التاريخ األخير لتقديم
العروض ,في موقع االنترنت أعاله فقط.

5

جولة المقاولين:

موعد جولة المقاولين (االشتراك في جولة المقاولين هو شرط لتقديم العرض) 05.02.2020 :في الساعة 10:00
في حرم الكلية بالعنوان :شارع تشارنيحوڨسكي  73حيفا.
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مكان وموعد تقديم العروض

على ُمقدمي العروض تقديم عروضهم في العنوان المذكور أعاله ,لصندوق المناقصات الموجود في مكاتب اإلدارة في الغرفة رقم  ,406حتى
تاريخ

 26.02.2020حتى الساعة .13:00

