
 
 

 

  
 

 

 

                                                                                                            

 

ميني بيتش في بلدات بلتركيب مالع نداء  

نشر إضافي –والضواحي االجتماعية  النقب، الجليل  
تعلن بهذا عن نشر إضافي للنداء لتركيب مالعب رياضية مدمجة من نوع  "(الوزارة:"  يلي فيما)  والجليل النقب ، الضواحي تطوير وزارة. 1

"(.السلطاتفيما يلي :" اعية ) السلطات المحلية في النقب والجليل وفي الضواحي االجتمميني بيتش )فيما يلي :" المالعب"(  في نطاق   

بتركيب مالعب ميني بيتش بتمويل  الوزارة ، تقديم المعنية التي تستوفي شروط الحد األدنى المحددة في النداء و المحلية السلطاتُيطلب من . 2 

المالعب التي سيتم تركيبها في كل طلب بموجب المفصل في النداء . النداء ُمخصص لتركيب مالعب جديدة فقط.  الوزارة ستحدد عدد ومساحة 

 سلطة.

ال ُيطلب من السلطات المشاركة بمصاريف شراء وتركيب المنشآت ، لكن ُيطلب منها توفير لصالح الملعب أرض بملكيتها المثبتة بما في ذلك . 3

 من ضمن اتفاقية / عقد احتكار في الموقع يالئم تخصيص األرض وعليها تأهيل وتحضير األرض بموجب الشروط المحددة في النداء .

 ُيطلب من السلطة المحلية استيفاء كافة الطلبات حتى موعد أقصاه ستة )6( أشهر ، من يوم تلقي إعالن الوزارة بما يتعلق بعدد المالعب 

 ومساحتها المصادق عليه للسلطة المحلية. 

م.ض ) فيما يلي :" الشركة"( التي فازت في المناقصة العلنية التي نشرتها . المالعب ، بثالثة مساحات مختلفة ، تقوم بتركيبها شركة جانيت بارك 4

يزانية  الوزارة . السلطات المحلية ستعمل مباشرة مقابل الشركة ، التي ستزود وتقوم بتركيب المالعب في المكان الذي ُتخصصه السلطة لذلك وبالم

الدفع مقابل المالعب يتم مباشرة من قبل الوزارة إلى الشركة.    وبالشروط التي ستحددها الوزارة بموجب المفصل في النداء .   

 البريد عبرخطياً فقط  االستفسارية األسئلة تقديم يجب.  12:00 الساعة 14.11.2019  تاريخ هو االستفسارية األسئلة لتقديم الموعد األخير. 5

" نداء لتركيب مالعب ميني بيتش في بلدات النقب، الجليل والضواحي تحت العنوان  meravo@png.gov.ilااللكتروني على العنوان : 

 . 20.11.2019لغاية تاريخ  ُينشر الرد على االسئلة االستفسارية في موقع الوزارة على االنترنت "  نشر إضافي –االجتماعية 

الطلب و"  مقدمةفي مغلف مغلق يسجل عليه اسم السلطة  العروض. تقدم  00:12الساعة  2.1.2020األخير لتقديم الطلبات هو تاريخ الموعد . 6

  المناقصات الذيفي صندوق  العروضتقدم ".  نشر إضافي  –لتركيب مالعب ميني بيتش في بلدات النقب، الجليل والضواحي االجتماعية نداء 

 ولضائقة المرورية لالزدحامات العروض مقدمي انتباه نلفت. أبيب تل ،13الطابق  ، 8 الملك شاؤول سدروت العنوان في وزارة اليوضع في س

بعد الموعد األخير لتقديم  يصل الذي العرض. الوزارة لزوار ُتجرى التي األمنية للفحوصات وأيضاً  المنطقة في للسيارات وقوف مكان إيجاد

 فيه.العروض، لن ُيبحث 

في غير متوقعة  . ال تلتزم الوزارة بقبول طلب أياً كان ويحق لها إلغاء النداء أو نشر نداء جديد ألي سبب كان،  بما في ذلك نتيجة تشويشات7

 .الجداول الزمنية 

معايير تحديد الميزانيات وباقي الشروط المرفقة وذات الصلة مفصلة في مستندات النداء الُملزمة وفي االستمارات المرفقة  . شروط الحد األدنى ،8

 www.negev-galil.gov.ilوذات الصلة المنشورة في موقع وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل على االنترنت ،بالعنوان: 

النداء واالستمارات ، تعليمات بالنداء وفي االستمارات ذات الصلةليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة في أية حالة لوجود تناقض بين تع. 9
 . ذات الصلة هي الملزمة
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