
 

 
 

  
 

 

 

 
  
 
 
 

                                                                                                            

 

2020/01مناقصة علنية رقم -تعديل شروط الحد األدنى ومواعيد التقديم  

لتشغيل وإدارة مراكز شبيبة في البلدات في المجتمع الدرزي والشركسيعروض   

 في البلدات في شبيبة مراكز وإدارة لتشغيل مناقصة لتلقي عروض نشرت "(الوزارة:"  يلي فيما)  والجليل النقب ، الضواحي تطوير وزارة. 1

"(. المناقصة"  :) فيما يلي والشركسي الدرزي المجتمع  

 2.  أهم شروط الحد األدنى المهنية لمقدم العرض: 

     2.1 حجم الدورة المالية   

( 5خمسة ) على األقل مبلغ، استوفى  2018 - لغايةو 2017، في كل سنة من السنوات  بين السنوات حجم المدخوالت السنوية لمقدم العرض       

.  ليون ش.جم   

     2. أقدمية 

شامل، في مجال تشغيل مشاريع اجتماعية ألبناء الشبيبة. 2020 -2012على األقل، بين السنوات كاملة ( سنوات 4لمقدم العرض أقدمية أربع )       

     2.3 تجربة مسبقة 

( سنوات بين4( على األقل ، ألبناء الشبيبة ، لمدة أربع )1مقدم العرض صاحب تجربة مسبقة بإدارة مشروع اجتماعي واحد )      

على كل سنة من السنوات األربع استيفاء المعايير التراكمية التالية:. يجب 2020- 2014 السنوات        

( سلطات محلية مختلفة.4الشبيبة بأربع )أ. تشغيل بنفس الوقت لمشروع اجتماعي ألبناء       

( من أبناء الشبيبة . 500ب. لمقدم العرض تجربة بتشغيل مشروع اجتماعي اشترك فيه، على األقل، خمسمائة )      

ألبناء الشبيبة . دا  ( مرش15ج. تشغيل شبكة تأهيل لطواقم اإلرشاد ألبناء الشبيبة ، على األقل ، خمسة عشرة )     

( ماليين ش.ج بتشغيل مشروع اجتماعي ألبناء الشبيبة في كل سنة فعاليات. 3) ثالثةيد ميزانية سنوية على األقل د. تحد      

عاماً.  12-18شباب وشابات بأجيال  –. تعريف " أبناء الشبيبة" 3  

 عبرخطيا  فقط  االستفسارية األسئلة تقديم يجب.  0031: الساعة 2.8.2020  تاريخ هو االستفسارية األسئلة لتقديم الموعد األخير. 4

 . eliv@png.gov.il: االلكتروني على العنوان البريد 

 العروض في مغلف مغلق يسجل عليه . تقدم  00:31الساعة حتى  12.8.2020هو تاريخ  العروض لصندوق المناقصاتالموعد األخير لتقديم . 5

حص في المناقصة يُنفذ فه لتلقي عروض لتشغيل وإدارة مراكز شبيبة في بلدات المجتمع الدرزي والشركسي " . توج 2020/01" مناقصة علنية رقم 

ات دم العروض لصندوق المناقصتقعلى مرحلتين، لذلك يُطلب تقديم عرض السعر في مغلف مغلق، بشكل منفرد عن باقي أجزاء العرض األخرى .  

 في تل أبيب. 13، الطابق 8ملك شاؤول ال العنوان  سدروتالموجود في 

 جرىت التي األمنية وللفحوصات المنطقة في السيارات إليقاف مكان إيجاد ولضائقة المرور حركة في لالكتظاظات العروض مقدمي انتباه نلفت 

 المناقصات. لجنة في فيه يُبحث لن العروض لتقديم األخير الموعد بعد يصل الذي العرض.  الوزارة لزوار

 معايير اختيار الفائز، تفصيل الشروط وباقي شروط الحد األدنى الُملزمة للمناقصة موجودة في مستندات المناقصة الكاملة المنشورة في. 6

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

 .  هي الملزمةالمناقصة تعليمات  في المناقصة،في أي حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة . 7

 لجنة المناقصات

والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة  

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/

