
 :التالية االعمال لتنفيذ عروض بهذا  تدعو
 منشآت  وحماية  حراسة خدمات  - 104/21 رقم مناقصة

 
وط  :قصوى شر
ي المشاركة يجوز  

ي الذي العارض فقط عرض وتقديمي المناقصة ف   
ي الحد متطلبات بجميعي يف  وط هذه تلبية عدم سيؤدي .أدناه المدرجة األدن   .تالمناقصا لجنة قبل من العرض رفض إىل الشر

ح يعمل ي المقتر  
ي الحراسة خدمات مجالي ف   

اخيصي صاحب هو العرض تقديمي موعد وف   :العرض تقديم لموعد المفعول سارية تكون بحيث التالية، التر
 .والعمل والتجارة الصناعة وزارة من وامن حراسة خدمات لتقديم ترخيصي علي حاصل   1.1
 .1949 -لعام النارية األسلحة ونقان من ج 10 المادة بموجب خاص ترخيصي علي حاصل   1.2
ي "خدمات كمقاول" للعمل المفعول ساري ترخيصي علي حاصل   1.3  

ا واألمن الحراسة مجال ف 
ً
ي قبل من العمال توظيف لقانون وفق  .1996 -لعامي العاملة القوىي مقاوىل 

 .القياسية العالمة شهادةي من نسخة إرفاق العارض عل ويجب .ISO 9001 قياسية عالمة العارض لدىي يكون أن يجبي   1.4
وط االمتثال إلثبات    القصوى للشر

 
اخيص من صالحة نسخة إرفاق المشارك عىل يجب  1.1-1.4 البنود ف  .فقط باسمه المذكورة التر

ة العارض يملك ي سنوات ثالث عن تقل ال مثبتة ختر  
ي ، األقل عل حكومية أو عامة مؤسسات-  3لـ واألمن الحراسة خدمات تقديمي ف    2018-2020.األعوام بي  

كة يحق ي األعمالي بتنفيذ تتعلق بيانات عل للحصول طرف ألي التوجه ميتاڤي لشر  
وط امتثاله إلثبات يعرضها التر ي أعاله المذكورةي للشر  

ي المعلومات هذه وأخذ مستقل، بشكلي والمراجع المعلومات وتلفر  
 .القرار اتخاذي عند االعتبار ف 

   المحددة والمستندات التفاصيل جميع  تقديم  العارض عىل يجب  الحد لهذا االمتثال إلثبات
 
 .المناقصة بوثائق المرفقة (1) أ الوثيقة ف

ي يوظف العارض  
ة وظيفة ف  ي مباشر  

طة قبل من السالح حمل عل ومدربي  ي لديه العاملي  ي من أمن حارس 100 عن يقل ال ما العرض، تقديمي يوم ف   .اشائيل شر
ط، لهذا امتثاله إلثبات ، هؤالء توظيف بخصوص محاسب من شهادة العارض يرفق الشر    الموظفي  

 
 .العامة األشغال بوزارة "اڤيڤ" نظام من شهادة وكذلك المرفقة، النسخة ف

ي )ذاتية بنكية كفالة بعرضه العارض أرفق وطة غت  ي المفعول سارية الكفالة تكون .شيكل 000، 35بمبلغ  اصلية، العرض، التمام (مشر ي المحددي النحو عل الكفالة صياغة ستكون 28.11.2021 .تاريــــخ حتر  
ي  (6)أ الوثيقة ف   

 وثائق ف 
ي أو تعديلي أيي دون المناقصة  .تغيت 
اي نشًطا فرًعا يدير العارض

ً
اي ، للفرع مديًراي الفرع سيضمي ."مناسبي مصنع "نشط أسلحة مستودع ويمتلك األقل عل واحد ً ا، ، سكرتت 

ً
ف ي سيعملون ومشر  

ة وطوال الساعة، مدار عل بانتظام، الفرع ف   .بأكملها االتفاقية فتر
ط، لهذا االمتثال إلثبات    أعاله مطلوب هو كما  األسلحة ومستودع الفرع تفاصيل بتفصيل العارض يقوم الشر

 
 .المناقصة بوثائق المرفقة (1) أ الوثيقة إطار ف

خيص) األعمال ترخيصي أمر من 9.4 القسم بموجب تجارية رخصة حامل أ المستوى من بملكيته موكيد يشغل العارض خيصي المطلوبة األعمال) األعمالي ترخيصي أمر أو 1995 -لسنة ،ي(لألعمال المطلوب التر  .2013 -لسنة ،(للتر
ط، لهذا االمتثال إلثبات    مذكور هو كما الموكيد تفاصيل بتفصيل العارض يقوم الشر

 
فق كما  المناقصة بوثائق المرفقة (1) أ الوثيقة ف خيص من مفعولال سارية نسخة ست   .فقط باسمه المذكور التر

ح ي مثبتة قدرة للمقتر  
 .(التحتية البنية عن النظر بغضي) مستقلة متنقلة عرض مرافق وضع ف 

ط، لهذا االمتثال إلثبات ويد شهادة العارض  يرفق سوف الشر  .الماضية تسنوا 3 -من لكل المؤسسات/الهيئات  من األقل عىل (2) اثنتي    إىل أعاله المذكورة األنظمة لتر 
ح ي مالية دورة للمقتر  

ي  5عن يقل الي واألمن الحراسة مجال ف  ي م.ق.ض تشملي الي شيكل، ماليي    
ا  المتوسط ف 

ً
ي سنوي  

 - .2020و  2019،  2018المالية السنواتي ف 
وط الستيفاء محاسب شهادة تقديم العارض عىل يجب    عليها  المنصوص الحد شر

 
 .المناقصة بوثائق المرفقة (7) أ الوثيقة صياغة ف

ي العارض إدانة تتمي لمي ي المدرجة المخالفات بي  ي من واحدة جنائية مخالفة من بأكت   
ي العمل قواني  ي ف   

ي إدانته تمت أو 2011 -لسنة العمل، قانون إنفاذي لقانون الثالث التعديل ف   منذ سنوات 3 ومرت كالمذكورة مخالفة من 2 -من بأكت 
 .ادانة آخر
امه إلثبات ط بهذا  التر     الخطية اإلفادة عىل بالتوقيع  العارض قومي الشر

 
 .المناقصة بوثائق المرفقة (9) أ الوثيقة ف

فق باإلضافة،    والتنفيذ التنظيم إدارة من شهادة العارض ست 
 
 .والغرامات اإلدانات هذه مثل وجود عدم بخصوص والعمل والتجارة الصناعة وزارة ف

 :عامه معلومات
وطها ناقصةالمي وثائقي واستالم معاينةي يمكنكي اي وشر

ً
يد طريق عن مجان ي التر  

ون  تيب طريقي عن العاديةي العملي ساعات خاللي اإللكتر ي المسبقي التر ي ميتالي/إفرات شاوسي ياعيلي) 9395553/667-03 الهاتف عتر  وثائقي استالمي أجلي من .(فينت 
ي من ، ن"ع ر تستخدمه الذيي االتصال نموذجي بملء الطلب مقدم سيقومي المناقصة،  .وجدت إن التوضيح،ي خطابات إلرسال ى،يأخري أشياء بي  

 .منهما لكلي شهًراي 12 لمدة خيارين 2 + شهًرا 36 :التعاقد مدة
كة مكاتبي إىل العروض تقديمي يجب ي 13:00 الساعة  29.08.2021يوم حتر  المناقصات، صندوق إىل - الشر  

 .مغلق ظرف ف 
 .األرخصي العرض بقبول تتعهد الي ميتاڤ

   يكون  لن الذي عرض ميتاڤ تقبل لن
 
   المناقصات صندوق ف

 
 .أعاله التاري    خ ف

، يارون المحام    عام  مدير  مزراح 


