
 

 
 

  
 

 

 

                                                                                                            

لتنفيذ فعاليات  2020/8مناقصة علنية رقم   

  في السلطات المحلية في الضواحي ترفيهية وممتعة

 االجتماعية، في النقب والجليل 

معنية بتلقي خدمات تنفيذ فعاليات ترفيهية وممتعة في السلطات المحلية في الضواحي "( الوزارة) فيما يلي :"  والجليل النقب الضواحي، تطوير . وزارة1

 االجتماعية ، في النقب والجليل.

تشغيل/ إنتاج فعاليات ترفيهية وممتعة لسكان الضواحي االجتماعية النقب والجليل ، خدمات  تلقيمن أجل  بين الوزارة وبين الفائز/ينتعاقد : . ماهية التعاقد2

.  بموجب المفصل في مستندات المناقصة  

يجب على الفائز أن يكون مستعداً لبدء تقديم . التعاقدقية لسنة واحدة من تاريخ التوقيع على اتفا ين تكون/الفائز وبين الوزارة بينفترة التعاقد  . فترة التعاقد:3

من أيام من موعد تلقي االتفاقية موقعة من قبل مخولي التوقيع بالوزارة أو في موعد الحق يتم تحديده من قبل الوزارة . تقدم الخدمات فقط  5الخدمات خالل 

ات المطلوبة في إطارها.موعد توقيع األطراف على اتفاقية التعاقد وتقديم كافة المستند  

 4. أهم شروط الحد األدنى المهنية لمقدم العرض: 

بين  4.11صاحب أقدمية سنة واحدة على األقل في مجال تنفيذ/ إنتاج نوعين من فعالية واحدة أو أكثر من الفعاليات المفصلة في البند  مقدم العرض  - أقدميةأ. 

. 2017 -2020السنوات   

فعالية سابقة لهيئات حكومية/ هيئات عمومية / سلطات محلية / شركات بلدية / شركات/  20مقدم العرض زود/ أنتج/ شغّل على األقل   - تجربة مسبقة ب.

 جمعيات.

قيع األطراف أيام عمل من يوم تو 5 –من   فعاليات باألسبوع، ابتداء 10 –توجد لمقدم العرض القدرة على تزويد فعاليات بحجم ال يقل عن  -حجم التزويدج.  

 على اتفاقية التعاقد.

سنوات  3-ش.ج ) ال يشمل ضريبة القيمة المضافة ( على األقل في كل سنة من الـ 750.000مقدم العرض صاحب دورة مالية سنوية  – حجم الدورة المالية. 5

2017- 2019 .  

  6. الموعد األخير لتقديم األسئلة االستفسارية هو بتاريخ 26.07.2020 الساعة 12:00 

    المفصل في مستندات المناقصة. بموجب المخطط   drors@png.gov.ilعلى العنوان  فقط عبر البريد االلكترونيتُرسل االسئلة االستفسارية   

 .  00:12الساعة حتى  06.08.2020الموعد األخير لتقديم العروض إلى صندوق المناقصات هو لغاية تاريخ . 7

لتنفيذ فعاليات ترفيهية وممتعة في   2020/8يجب تقديم العروض بنسختين ) أصل وصورة( في مغلف محكم اإلغالق يُسجل عليه " مناقصة علنية رقم  

 ، 8ان سدروت شاؤول الملك العنو. تقدم العروض لصندوق المناقصات الموجود في السلطات المحلية في الضواحي االجتماعية ، في النقب والجليل" 

نلفت انتباه مقدمي العروض لالكتظاظات  المناقصات. لجنة في فيه يُبحث لن العروض لتقديم األخير الموعد بعد يصل الذي العرض .أبيب ، في تل 13الطابق 

 وبضائقة إيجاد مكان إليقاف السيارات في المنطقة ، وأيضاً للفحوصات األمنية التي تجرى لزوار الوزارة .   في حركة المرور

 وزارة موقع في المنشورة شروط الحد األدنى الُملزمة للمناقصة موجودة في مستندات المناقصة الكاملة  وباقي اختيار الفائز، تفصيل الشروط  معايير. 8

 . www.negev-galil.gov.il  : بالعنوان االنترنت على والجليل النقب ، الضواحي تطوير

 .الملزمة هيالمناقصة  تعليمات ،المناقصة في الموجودة التعليمات وبين اإلعالن هذا تعليمات بين تناقض لوجود حالة أي في. 9

 

 لجنة المناقصات

والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة  
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