
 

 
 

  
 

 

 
                                                                                                                

 

خدمات فحوصات للبنى عروض ل 05/19مناقصة علنية رقم  -إعالن بخصوص تمديد موعد 

 التحتية ولخرائط بناء وترميم المباني العمومية 

 
خدمات فحوصات للبنى التحتية لوزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل ) فيما يلي :" الوزارة"( تطلب بهذا تلقي عروض  .1

المباني العمومية من أجل فحص الطلبات المقدمة لوزارة من قبل السلطات المحلية في إطار دعوات  ولخرائط بناء وترميم

 العروض. تقديم

 :ماهية التعاقد  .2

فحص الخرائط المقدمة للوزارة من قبل السلطات المحلية ابتداء من مرحلة تلقي الظروف ولغاية تقديم التصريح بأن المشروع 

سليم ويستوفي طلبات الوزارة. تفصيل واسع بما يتعلق بوظيفة المستشار، شروط الحد األدنى والمعايير بموجب المفصل في 

 مناقصة. مستندات ال

 فترة التعاقد: .3

فترة التعاقد مع كل مستشار تكون لسنة واحدة من يوم توقيعه وبالخضوع لشروطه. على الرغم مما ورد أعاله، يحق للوزارة، 

 وفقاً العتباراتها الحصرية، تمديد االتفاقية حتى فترة أربع سنوات.

 شروط الحد األدنى:

مهندس بناء أو صاحب لقب بالهندسة المعمارية أو بتخطيط المدن من مؤسسة معترف فيها من قبل مجلس  :الثقافة المطلوبة 

أو هندسي هندسة معمارية  التربية والتعليمالتعليم العالي، أو معترف فيها من قبل قسم تقييم االلقاب من خارج البالد في وزارة 

 / بناء أو مخمن أراضي . 

، بفحص، تخطيط، تنسيق وإدارة مشاريع  2013 -2018( سنوات على األقل بين السنوات 3ثالث )صاحب تجربة   :األقدمية 

( مليون شيكل جديد في كل سنة من 10في مجاالت البناء، التخطيط وتطوير بنى تحتية زاد حجمها اإلجمالي زاد عن عشرة )

 السنوات.

 تم تصحيحه في المناقصة. – 5.6البند 

عبر البريد االلكتروني  إشعاربواسطة  10:00الساعة  30/05/2019األسئلة االستفسارية هو تاريخ  الموعد األخير لتقديم  .4

 بموجب التخطيط المفصل في مستندات المناقصة . lees@png.gov.il: فقط، بالعنوان

 .6.6.2019سيتم نشر األسئلة االستفسارية في موقع الوزارة حتى تاريخ  .5

 األصلية)تقدم العروض  .12:00الساعة  20.6.2019لصندوق المناقصات هو تاريخ  الموعد األخير لتقديم العروض  .6

بإرفاق كافة المستندات المطلوبة المنشورة في موقع وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل على االنترنت، في ( والنسخة

داخل " خدمات فحوصات خرائط للبناء ولترميم المباني العمومية – 19/05رقم مناقصة علنية " يهيسجل علمغلف مغلق 

. يقدم المغلف لصندوق المناقصات الموجود في  المغلف يقدم مغلف إضافي مع عرض السعر يسجل عليه "عرض السعر"

تباه مقدمي العرض نلفت ان، في تل أبيب. 13، الطابق 8وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل في شارع الملك داود 

.  لالكتظاظ في حركة السير، ضائقة إيجاد مواقف للسيارات في المنطقة وللفحوصات األمنية التي تجرى لزوار الوزارة

  العروض التي تصل بعد الموعد األخير لن ُيبحث فيها في لجنة المناقصات.

نفيذ أعمال رقابة على المشاريع بموجب المفصل في يحق للوزارة اختيار أكثر من فائز واحد لتنفيذ إشراف على المشاريع لت .7

 المناقصة.

، المستندات المرفقة، شروط الحد األدنى ، معايير اختيار الفائزين وباقي الشروط كافةمستندات المناقصة الكاملة ،   .8

 galil.gov.il-www.negev :منشورة في موقع وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل على االنترنت ، بالعنوان 

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

 

 لجنة المناقصات

 وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل                                                                                                
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