
 

 
 

  
 

 

 

                                                                                                            

 

2019/12مناقصة علنية رقم  دورات تعليمية بعد ساعات الدراسة في مواضيع تشغيل   الحوسبة والتكنولوجيا في  

 وفي الضواحي االجتماعية  المدارس في النقب، في الجليل 

لتشغيل دورات تعليمية في مواضيع الحوسبة والتكنولوجيا في المدارس في النقب ، في الجليل وفي الضواحي االجتماعية  ُيطلب بهذا عروض  .1

ضواحي ، النقب والجليل ) فيما يلي :" الوزارة"(.بعد ساعات الدراسة لوزارة تطوير ال  

 2. ماهية التعاقد: 

الرقمي  –ترغب الوزارة بتشغيل مشروع دورات تعليمية لألوالد في المدارس االبتدائية في ساعات بعد الظهر في موضوع اإلثراء الديجيتالي 

دم الخدمات في جميع أرجاء النقب، الجليل والضواحي االجتماعية ومحو األمية التكنولوجية ، لطالب الصفوف الثالث ولغاية السادس . تق

 باألحجام والمميزات المفصلة في مستندات المناقصة .

 :. فترة التعاقد3

فترة التعاقد هي لسنة واحدة من يوم التوقيع على االتفاقية مع الفائز. تحفظ اإلمكانية للوزارة بتمديد فترة التعاقد مع الفائز 

إضافية ) سنة واحدة كل مرة(، وذلك بالخضوع لمصادقة لجنة المناقصات الوزارية، المصادقة على ميزانية  بثالث سنوات

 الدولة كل سنة، وتوفر الميزانية بالفعل. 

 4. شروط الحد األدنى:

 -2013ُيطلب من مقدم العرض أن يكون صاحب تجربة مثبتة بإدارة مشروع واحد/ برنامج واحد على األقل بين السنوات 

اإلثراء اعات بعد الظهر في مواضيع الحوسبة س عاماً ، في  13، بتشغيل دورات تعليمية لألوالد لغاية جيل  2019

ولد ) لغاية جيل  1,000، تقنيات المعلومات ، استخدام االنترنت ، اشترك فيه الرقمي ومحو األمية التكنولوجية –الديجيتالي 

عاماً( على األقل .  13  

م العرض أن يوفر مدير مشروع من قبله يستوفي شروط الحد األدنى بموجب المفصل في المناقصة ، ومن يجب على مقد

جملة األمور ، هو صاحب لقب أكاديمي أول معترف فيه من قبل مجلس التعليم العالي . صاحب تجربة بحد أدنى مثبتة بإدارة 

في مجال  ، بتشغيل دورات تعليمية لألوالد في ساعات بعد الظهر 2013 -2019وع واحد على األقل ، بين السنوات مشر

الرقمي ، محو األمية التكنولوجية ، تقنيات المعلومات ، استخدام االنترنت، اشترك  –استخدام الحاسوب ، اإلثراء الديجيتالي 

األقل . عاماً( على  13ولد ) لغاية جيل  1,000فيه   

معايير اختيار الفائز وباقي شروط الحد األدنى الملُزمة للمناقصة موجودة في مستندات المناقصة .    . 5  

فقط عبر البريد االلكتروني يجب تقديم األسئلة االستفسارية   .12:00 الساعة 5.9.2019  الموعد األخير لتقديم األسئلة االستفسارية هو تاريخ .6

 بموجب المخطط المفصل في مستندات المناقصة.    drors@png.gov.ilعلى العنوان : 

. تقدم العروض في مغلف مغلق يسجل عليه  12:00 الساعة 26.9.2019 تاريخهو لغاية الموعد األخير لتقديم العروض لصندوق المناقصات . 7

مية بعد ساعات الدراسة في مواضيع الحوسبة والتكنولوجيا في المدارس في النقب، في الجليل وفي لتشغيل دورات تعلي 2019/12" مناقصة 

، لذلك ُيطلب أن يقدم عرض السعر في مغلف مغلق ، بشكل منفرد عن باقي أجزاء ن رحلتيفي المناقصة يجري فحص بمالضواحي االجتماعية . 

. نلفت انتباه مقدمي ، تل أبيب 8في العنوان سدروت شاؤول الملك صات الموجود يجب تقديم العروض لصندوق المناق . العرض األخرى

لعرض االعروض لالزدحامات المرورية ولضائقة إيجاد مكان وقوف للسيارات في المنطقة وأيضاً للفحوصات األمنية التي ُتجرى لزوار الوزارة .

 نة المناقصات. جلالذي يصل بعد الموعد األخير لتقديم العروض لن يحث فيه في 

الكاملة  المنشورة في موقع وزارة تطوير  المناقصةفي مستندات وباقي شروط المناقصة موجودة للخدمات المطلوبة معايير اختيار الفائز . 8

 صات". نداءات، أنظمة ومناق <تحت التبويب " معلومات"  www.negev-galil.gov.il الضواحي ، النقب والجليل على االنترنت بالعنوان :

 في أية حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة بالمناقصة، تعليمات المناقصة. . 9

   لجنة المناقصات       

      

 وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل 
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