
مناقصة علنية رقم 2020/3 لتلقي عروض ملنح 
خدمات استشارة اقتصادية لصالح الوزارة لتطوير 

الضواحي, النقب والجليل
"الوزارة"( معنية بتلقي خدمات  النقب والجليل )فيام ييل:  الضواحي,  1.   وزارة تطوير 

استشارة يف مجاالت التطوير االقتصادي. 
استشارة  خدمات  تلقي  لحاجة  الفائز/ين   وبني  الوزارة  بني  التعاقد  التعاقد:  2.  فحوى 
لتطوير مشاريع وخرائط جديدة يف مجاالت التطوير االقتصادي, لفحص خطط تجارية, 
لفحص طلبات دفع, تحليل وفحص معطيات, أفضلية واحتاملية اقتصادية, فحوصات 
وحسابات اقتصادية وخدمات إضافية يف املجاالت هذه, كام هو مفصل يف مستندات 

املناقصة. 
3.  فرتة التعاقد: فرتة التعاقد بني الوزارة وبني الفائز/ين تكون لسنة من يوم التوقيع عىل 
االتفاق  متديد  الحرصية  الشخصية  اعتباراتها  حسب  للوزارة  يحق  التعاقد.   اتفاقية 
لفرتة ال تعلو عن اربع )4( سنوات بامُلجمل. عىل الفائز ان يكون جاهزاً  لبداية منح 
الخدمات من موعد تلقي االتفاقية املوقعة من قبل املخولني للتوقيع للوزارة او مبوعد 
متأخر أكرث والذي ستقرره الوزارة. مُتنح الخدمات فقط من موعد توقيع األطراف عىل 

اتفاقية التعاقد وتوفري كل املستندات املطلوبة يف إطاره. 
4. أسس رشوط الحد األدىن املهنية للمقدم:

أ.   أقدميه - عىل مقدم العرض أن يكون حاصاًل عىل أقدميه ثالث )3( سنوات عىل   
االقتصادية و/أو ميزانية و/أو مالية  باالستشارة  السنوات 2015-2020,  األقل, بني 
لثالث جهات عامة عىل األقل. ُيجرى الفحص عىل يد فحص فرتة منح الخدمات لكل 

واحد من الجهات العامة تراكمياً.
ب.   خربة سابقة - نفذ املقدم عىل األقل ثالثة )3( أعامل سابقة باالستشارة االقتصادية   
و/أو ميزانية و/أو مالية لجهات عامة مختلفة بني السنوات 2020-2015, والتي 
الحجم املايل لكل واحدة منها وقف عىل 300,000 ش.ج. شامل رضيبة القيمة 
املضافة عىل األقل وبحجم عمل ال يقل من - 1,000 ساعة استشارة لصالح كل 

واحدة من الجهات العامة. 
ج.   تركيب طاقم االستشارة وجودته -  ُيطلب من امُلقدم تقديم طاقم استشارة الذي   

يتكون من ثالثة )3( افراد فريق: رئيس طاقم واحد وعضوا طاقم. 
د.   حجم دورة مالية - مقدم العرض صاحب دورة مالية لـ 1,000,000 ش.ج. عىل   
2017- الثالث  السنوات  من  واحدة  كل  يف  املضافة  الرضيبة  قيمة  يشمل  األقل, 

.2019
اسئلة   .12:00 الساعة  يف   26.05.2020 هو  توضيحية  اسئلة  لتقديم  األخري  املوعد   .5
التوضيح ُترسل بواسطة الربيد االلكرتوين فقط عىل عنوان: drors@png.gov.il  مبالءمة 

العرض املفصل يف مستندات املناقصة. 
يوم 07.06.2020 يف  املناقصات هو حتى  لصندوق  العروض  لتقديم  األخري  املوعد    .6
الساعة 12:00. يجب تقديم العروض بنسختني اثنتني )2( )األصل والصورة( يف مغلف 
مغلق ومحكم اإلغالق وعليه يجب كتابة "مناقصة علنية 2020/3 لتلقي عروض ملنح 
ُترسل  والجليل".  النقب  الضواحي  لتطوير  الوزارة  لصالح  اقتصادية  استشارة  خدمات 
العروض اىل صندوق املناقصات املوجود يف عنوان شداروت شاؤول هميلخ 8, طابق 13 
يف تل ابيب. العرض الذي يصل بعد املوعد األخري لتقديم العروض لن يتم التداول فيه 
يف لجنة املناقصات. يرجى انتباه املقدمني الزدحام السري وضائقة املوقف يف املنطقة 

وكذلك للفحص األمني الذي ُيجرى للقادمني اىل الوزارة. 
7.  كل املعايري الختيار الفائز, تفصيل الرشوط وباقي رشوط الحد األدىن امللزمة للمناقصة 
تظهر يف مستندات املناقصة الكاملة يف موقع وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل 

  www.negev-galil.gov.il :عىل عنوان
املناقصة,  املذكورة يف  التعليامت  اإلعالن هذا وبني  تعليامت  تناقض بني  8.  يف كل حالة 

تغلب تعليامت املناقصة.
لجنة املناقصات

الوزارة لتطوير الضواحي, النقب والجليل


