
 

 
 

  
 

 

 

                                                                                           

 

بالطاقة إنشاء وصيانة أنظمة تعمل , لتنفيذ أعمال لمنح خدمات تخطيط 2019/25مناقصة علنية رقم    

الجليل , الشمسية إلنتاج الكهرباء بموجب ترتيب عداد صافي على أسطح المباني العامة في بلدات النقب

 والضواحي االجتماعية
 

لمنح خدمات إنشاء وصيانة أنظمة تعمل لتنفيذ أعمال وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل )فيما يلي: "الوزارة"( تنشر مناقصة  .1

بموجب ترتيب عداد صافي على أسطح المباني العامة في بلدات النقب, الجليل  نتا  الهررباء بتهنولوجيا ضوييةإل بالطاقة الشمسية

, بردف 2020 -2019, هجزء من برنامج "ضواحي ذهية" التي يتم دعمرا في إطار خطة عمل الوزارة للسنوات والضواحي االجتماعية

للمواطنين, للتحسين, لتوفير الموارد وإنتا  مصادر دخل جديدة. تعتبر هذه المناقصة أن تصبح السلطات "مدن ذهية", لتحسين الخدمة 

 بمثابة مناقصة واحدة من بين مجموعة مناقصات بالموضوع.

بموجب ترتيب عداد صافي على  إلنتا  الهررباء بتهنولوجيا ضويية خدمات إنشاء وصيانة أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية :ماهية التعاقد .2

 .لمباني العامة في بلدات النقب, الجليل والضواحي االجتماعيةأسطح ا

: ستهون فترة التعاقد لمدة سنتين من موعد توقيع المخولون بالتوقيع باسم الوزارة على اتفاقية التعاقد. تحفظ الوزارة لنفسرا فترة التعاقد .3

خضع لمصادقة لجنة المناقصات الوزارة, المصادقة على ( سنوات إضافية )سنة في هل مرة( وذلك ي3الحق بتمديد االتفاقية بثالثة )

 ميزانية الدولة سنوياً وتوفر ميزانية فعلية.

 :شروط الحد األدنى .4

 .2019 -2014سنوات( على األقل, بين السنوات  2لُمقدم العرض خبرة سنتين ) .أ 

 .2019 -2014( مشاريع تم تنفيذها من قبل بين السنوات 3العرض خبرة ُمثبتة في ثالثة ) لُمقدم .ب 

يجب على ُمقدم العرض أن يقترح مدير مشروع لديه خبرة بإدارة إنشاء مشروعين اثنين بموضوع المناقصة والتي تم  .  

 .2019 -2014تنفيذها خالل السنوات 

 رباييين ُمرخصين للعمال همقاولي هررباء للعمل على ارتفاع.( هر3ُمقدم العرض ُيشغل على األقل ثالثة ) .د 

ُمقدم العرض ُيشغل لمدة سنة على األقل, قبل الموعد األخير لتقديم العروض, أصحاب المناصب التالية: ُمخطط أنظمة  .ه 

 للعمل بالطاقة الشمسية, مرندس هررباء ُمرخص وهرربايي ُمرخص.

مواصفات التقنية الهاملة لألنظمة المقترحة من قبله, لفحص ماليمترا يجب على ُمقدم العرض أن ُرفق لعرضه ال .و 

 للمتطلبات الُمفصلة في المناقصة.

للخدمات المطلوبة وباقي شروط المناقصة سُتنشر في مستندات المناقصة الكاملة التي سُتنشر في موقع وزارة  الفائز اختيار معايير .5

 .www.negev-galil.gov.ilتطوير الضواحي, النقب والجليل بالعنوان: 

. يجب إرسال األسيلة االستفسارية بواسطة عنوان 12:00في الساعة  10.12.2019الموعد األخير لتقديم األسئلة االستفسارية هو  .6

 اقصة., حسب مواصفات مستندات المنnatalym@png.gov.ilالبريد االلهتروني فقط للعنوان: 

. يجب تقديم العروض بداخل ُمغلف 12:00حتى الساعة  19.12.2019الموعد األخير لتقديم العروض في صندوق المناقصات هو  .7

إلنتا  الهررباء بتهنولوجيا  لمنح خدمات إنشاء وصيانة أنظمة تعمل بالطاقة الشمسيةلتنفيذ أعمال  2019/25ُمغلق ُيهتب عليه "مناقصة 

سيتم في المناقصة تنفيذ ". عداد صافي على أسطح المباني العامة في بلدات النقب, الجليل والضواحي االجتماعيةبموجب ترتيب  ضويية

يجب . فحص من مرحلتين, لذلك يجب أن يتم تقديم عرض األسعار بداخل مغلف ُمغلق, بصورة منفصلة عن أجزاء العرض األخرى

نلفت انتباه ُمقدمي  في تل أبيب. 13, الطابق 8نوان شدروت شاؤول هاميليخ تقديم العروض في صندوق المناقصات الموجود في الع

 سيصل الذي العرضالعروض لحرهة السير ومشهلة مواقف السيارات في المنطقة وللفحص األمني الذي سيتم تنفيذه للقادمين للوزارة. 

  .المناقصات لجنة قبل من للنقاش طرحه يتم لن التاريخ هذا بعد

 لزمة.تعليمات المناقصة هي المُ  تهونتناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة في المناقصة, أي حالة وجود  في .8

 

 

 لجنة المناقصات

 والجليل النقب, الضواحي تطوير وزارة

 

 
 

mailto:natalym@png.gov.il

