
 
 

 

  
 

 

 

                                                                                                            

 

  2019/17مناقصة علنية رقم 

تخطيط، تشغيل ، تزويد، إقامة وصيانة نظم وشبكات لتنفيذ أعمال لتقديم خدمات إدارة ،  

كهروضوئية بموجب اتفاقية عداد صافي على أسقف المباني العموميةطاقة شمسية إلنتاج الكهرباء بتقنيات   

ب، الجليل والضواحي االجتماعية  قفي بلدات الن   

، الوزارة اتخذا قراراً لتطوير وتعزيز  2020-و -2019ا في نطاق برنامج عمل الوزارة للسنوات بهذتنشر  "(الوزارة:"  يلي فيما)  والجليل النقب ، الضواحي تطوير وزارة. 1

منظمة ت عمل الذكية " ،في نطاقه تقديم مساعدة وتخصص ميزانيات للسلطات المحلية في النقب ، في الجليل وفي الضواحي االجتماعية ، للبداء في إجراءا يبرنامج " الضواح

تصبح هذه السلطات بالمستقبل " مدن ذكية " من  بالتعرض واالنكشاف على مجال " المدن الذكية " وتعزيز هذا المفهوم في نطاقها، انطالقاً من النيّة والهدف أنمتعددة السنوات و

 أجل تحسين الخدمات للسكان، زيادة النجاعة والتوفير بالموارد وخلق مصادر دخل جديدة.

 2. ماهية التعاقد: 

 أسقف على صافي عداد اتفاقية بموجب هروضوئيةك بتقنيات الكهرباء إلنتاج شمسية وشبكات طاقة نظم وصيانة إقامة تزويد، ، تشغيل تخطيط،تنفيذ أعمال لتقديم خدمات إدارة 

االجتماعية. وفي الضواحي الجليل النقب، في السلطات المحلية في  في العمومية المباني  

 3. فترة التعاقد:

مكانية للوزارة لتمديد االتفاقية بثالث سنوات التعاقد مع الفائز لتنفيذ األعمال تكون لسنتين ابتداء من موعد توقيع مخولي التوقيع من قبل الوزارة على اتفاقية التعاقد. تُحفظ اإل فترة

لى ميزانية لدولة كل سنة، وتوفر الميزانية بالفعل .إضافية ) سنة واحدة في كل مرة( وذلك بالخضوع لمصادقة لجنة لمناقصات الوزارية ، المصادقة ع  

 4. ملخص شروط الحد األدنى :

. 2019 -2014مشاريع أقيمت من قبله خالل ثالث سنوات على األقل بين السنوات  3في أ. يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب تجربة مثبتة   

بإدارة إقامة مشروعين اثنين موضوع المناقصة. 2019 -2014مثبتة سنتين على القل بين السنوت ب. يجب على مقدم العرض توفير مدير مشروع صاحب تجربة   

تقنيين مؤهلين للعمل كمقاولي كهرباء للعمل على ارتفاع. 3ج. مقدم العرض يستخدم على األقل   

ين التليين: مخطط نظم وشبكات شمسية، مهندس كهرباء مؤهل وكهربائي مؤهل .د. مقدم العرض يستخدم خالل سنة واحدة على االقل قبل الموعد األخير لتقديم العروض الموظف  

فات التقنية الكاملة للمنظومة هـ. يُطلب من مقدم العرض استيفاء كافة شروط المواصفات التقنية ، شروط الخدمات والكفالة ، يجب على مقدم العرض أن يرفق لعرضه المواص

متها للطلبات المفصلة في المناقصة.المقترحة من قبله، من أجل فحص مالء  

. معاير اختيار الفائز وباقي شروط الحد األدنى الملزمة للمناقصة موجودة في مستندات المناقصة. 5  

البريد االلكتروني على  عبربواسطة بالغ خطياً فقط  االستفسارية األسئلة تقديم يجب.  0014: الساعة 10.201927.  تاريخ هو االستفسارية األسئلة لتقديم الموعد األخير. 6

 بموجب المخطط المفصل في مستندات المناقصة. ، natalym@png.gov.ilالعنوان : 

لتنفيذ أعمال لتقديم  2019/17مناقصة علنية رقم " . تقدم الطلبات في مغلف مغلق يسجل عليه  14:00الساعة  10.11.2019هو تاريخ  العروضالموعد األخير لتقديم . 7 

 المباني أسقف على صافي عداد اتفاقية بموجب كهروضوئية بتقنيات الكهرباء إلنتاج شمسية وشبكات طاقة نظم وصيانة إقامة تزويد، ، تشغيل تخطيط، ، إدارة خدمات

في المناقصة يتم فحص بمرحلتين لذلك، يُطلب تقديم عرض السعر في مغلف مغلق ، منفرد عن باقي أجزاء . " الجليلو النقب ، في االجتماعية الضواحي بلدات في العمومية

 ( 13) الطابق  8 الملك شاؤول سدروت العنوان في في وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل ،  المناقصات الذي سيوضعتقدم المغلفات في الصندوق العرض األخرى. 

 .أبيب تل

بعد  يصل الذي العرض الوزارة لزوار تُجرى التي األمنية للفحوصات وأيضاً  المنطقة في للسيارات وقوف مكان إيجاد ولضائقة المرورية لالزدحامات العروض مقدمي انتباه نلفت 

  الموعد األخير لتقديم العروض لن يُبحث فيه في لجنة المناقصات.

 على والجليل النقب ، الضواحي تطوير وزارة موقع في والمنشورة المناقصة الكاملةفي مستندات  شروط المناقصة موجودة وباقياختيار الفائز لتقديم الخدمات المطلوبة  . معايير8

 " نداءات ، إجراءات ومناقصات" .<، تحت التبويب " معلومات "  www.negev-galil.gov.il:  بالعنوان االنترنت

 . هي الملزمة المناقصة، تعليمات  بالمناقصةي أي حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة ف. 9

   المناقصاتلجنة        

 وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل 
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