
 
 

 

  
 

 

 

 

                                                            
  والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة

09/19مناقصة علنية رقم   
دعوة لتلقي عروض لتزويد، تركيب وتقديم خدمات صيانة  لنظم أمان وحماية 

 التكنولوجيا القائمة والجديدة في المرافق الوزارية 
لوزارة تطوير تركيب وتقديم خدمات صيانة  لنظم أمان وحماية التكنولوجيا القائمة والجديدة  ُيطلب بهذا تلقي عروض لتزويد،.1

 "(.الوزارةالضواحي، النقب والجليل ) فيما يلي :" 
الذين يقدمون تصريح باستيفائهم لشروط الحد األدنى  إلى مقدمي العروض CD مضغوط صُتسلم مستندات المناقصة على قر  .2

 veronikak@png.gov.il: ، مع مندوب فرع األمن عبر البريد االلكتروني بالعنوان08:00-17:00 بتنسيق مسبق بين الساعات
ُتسلم مستندات المناقصة بالخضوع للتوقيع على تصريح منع .  6060746-03: يجب التأكد من وصول البريد االلكتروني بهاتف رقم

ة القرص الصلب للوزارة حتى موعد تقديم النقل آلخر وذلك من خالل التزام بإعادنسخ، الالتوزيع لهذه المناقصة، بما في ذلك 
 العروض .

في شارع شاؤول  10:00 الساعة 27/08/2019  بتاريخيعقد مؤتمر المزودين والذي يعتبر االشتراك فيه شرط حد أدنى للمناقصة .3

، ُيطلب تقديم تفاصيل المندوبين ) االسم الكامل، الشركة ، رقم بطاقة 13 تل أبيب ، مبنى بيت أوموت مشباط ، الطابق 8الملك 

والتأكد من وصول البريد  veronikak@png.gov.ilالهوية ( عبر البريد االلكتروني من أجل تصريح الدخول إلى المرافق 

لن يقدم رد على األسئلة في هذا  – 09:00 الساعة 27/08/2019 موعد أقصاه تاريخ ، حتى 6060746-03: االلكتروني بهاتف رقم 
 المؤتمر.

 ماهية التعاقد:.4
ُيطلب من الفائز تزويد الوزارة بخدمات تزويد، تركيب وتقديم خدمات صيانة لنظم أمان وحماية التكنولوجيا القائمة والجديدة ، 

يتم تحديدها من قبل الوزارة .بموجب المفصل في مستندات المناقصة ، التي   
 فترة التعاقد:.5

، فترة التعاقد هي لسنة واحدة من يوم توقيع االتفاقية مع الفائز. ُتحفظ اإلمكانية للوزارة بتمديد فترة االتفاقية بثالث سنوات إضافية
ة الدولة كل سنة ، وتوفر الميزانية نة المناقصات الوزارية ، المصادقة على ميزانيسنة واحدة كل مرة ، والكل بالخضوع لمصادقة لج

 بالفعل .
 6.   شروط الحد األدنى لالشتراك:

لمقدم العرض تجربة مثبتة 6.1 . 2013-2018سنوات بتزويد نظم أمان وحماية تكنولوجيا بين السنوات ( ثالث) 3   
زبائن ( خمسة) 5 -مقدم العرض زود خدمات صيانة لنظم أمان وحماية التكنولوجيا لـ    6.2  

        على األقل بين السنوات 2013-2018.
مشاريع صيانة نظم أمان وحماية التكنولوجيا   10لمقدم العرض تجربة بتنفيذ على األقل      6.3  

ألف شاقل ) أربعمائة ألف شاقل (. 400- ، حيث ال يقل حجم كل مشروع عن2013-2018 بين السنوات  

.2013-2018 وزارات حكومية بين السنوات  3 -لنظم أمان وحماية تكنولوجيا لـمقدم العرض قدم خدمات صيانة    6.4  
.27.8.2019االشتراك في مؤتمر المزودين الذي سيعقد بتاريخ      6.5  

معايير اختيار الفائز وباقي شروط الحد األدنى الملزمة للمناقصة موجودة في مستندات المناقصة .. 7  
 عبر البريد االلكتروني فقط ، بالعنوان، 12:00 الساعة 03/09/2019الموعد األخير لتقديم األسئلة االستفسارية هو تاريخ . 8

veronikak@png.gov.il ،بموجب المخطط المفصل في مستندات المناقصة . ُتنشر األجوبة في موقع وزارة تطوير الضواحي 
  حتى موعد أقصاه تاريخ  www.negev-galil.gov.il.08/09/2019النقب والجليل على االنترنت، بالعنوان:  

.11:00 الساعة 22/09/2019الموعد األخير لتقديم العروض هو تاريخ .9  

يجب تقديم العروض بنسختين ، في مغلف مغلق ) يشمل القرص المضغوط للمناقصة الذي ُسلم لمقدم العرض( إلى صندوق  . 10

، العرض الذي يصل بعد الموعد األخير لتقديم العروض لن 13، تل أبيب ، الطابق 8المناقصات في العنوان سدروت شاؤول الملك 
نلفت انتباه مقدمي العروض لالزدحامات في حركة المرور ولضائقة إيجاد أماكن   يؤخذ بالحسبان في مباحثات لجنة المناقصات.

 وقوف للسيارات في المنطقة وللفحوصات األمنية التي تجرى لزوار الوزارة .

.زمةفي أية حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة في المناقصة ، تعليمات المناقصة هي المل. 11  

 
 وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل 
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