
 
 

 

  
 

 

 

 

                                                            
01/2019 مناقصة علنية رقم والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة  

 دعوة لتلقي عروض لتزويد, تركيب ومنح خدمات صيانة لُنظم األمن التكنولوجي الموجودة في منشئات الوزارة
تركيب ومنح خدمات صيانة لُنظم األمن التكنولوجي الموجودة وجديدة لصالح  يتم بواسطة هذا اإلعالن نشر دعوة لتلقي عروض لتزويد,.1

 وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل )فيما يلي: "الوزارة"(.
سيتم تسليم مستندات المناقصة بخصوص الخدمات المطلوبة, على قرص الكتروني, لُمقدمي العروض )الذين يستوفون شروط الحد األدنى .2

مع مندوب شعبة األمن بواسطة البريد االلكتروني  وبالتنسيق الُمسبق 17:00 -08:00اه( بين الساعات الُمفصلة أدن

veronikak@png.gov.il  03-6060746التأكد من استالم البريد االلكتروني بواسطة االتصال على هاتف رقم  يجب, يوضح أنه. 

سيتم نشر مستندات المناقصة بصورة تخضع للتوقيع على مصادقة بمنع نشر هذه المناقصة, بما في ذلك نسخ ونقل االلتزام بإعادة القرص .3
 االلكتروني للوزارة حتى موعد تقديم العروض للمناقصة.

أموت مشباط في شارع شاؤول هاميليخ , في بيت 11:00في الساعة  11.3.2019في يوم االثنين الموافق سيتم اجراء اجتماع الموردين .4
, تل أبيب. لغرض تنسيق عملية الدخول للمبنى يجب إرسال تفاصيل المندوبين ُمسبقاً )االسم الكامل, الشركة, رقم بطاقة الهوية 13الطابق  8

-6060746من استالم البريد االلكتروني بواسطة االتصال على هاتف رقم يجب التأكد , veronikak@png.gov.ilللبريد االلكتروني 

, يوضح أنه لن يتم خالل اجتماع الموردين الرد على 09:00في الساعة  11.3.2019يوم االثنين, الموافق حتى موعد أقصاه  03
 .األسئلة

 ماهية التعاقد: .5
تركيب ومنح خدمات صيانة لُنظم األمن التكنولوجي القائمة والجديدة, كما هو  على الفائز في المناقصة أن يزود الوزارة بخدمات تزويد,

  ُمفصل في مستندات المناقصة, التي سُتحدد من قبل الوزارة.
 فترة التعاقد:.6

ث فترات فترة التعاقد هي لسنة واحدة من موعد التوقيع على اتفاقية مع الفائز. تحفظ الوزارة لنفسها الحق بتمديد فترة التعاقد مع الفائز بثال

ية, سنة في كل مرة, يخضع لمصادقة لجنة المناقصات الوزارية, الحصول على ميزانية من الدولة سنوياً, وتخصيص ميزانية فعلية.إضاف  

 ط الحد األدنى لالشتراك في المناقصة:شرو.7
 يحق االشتراك في المناقصة من قبل ُمقدمي عروض يستوفون جميع شروط الحد األدنى بصورة تراكمية.7.1
شروط الحد األدنى التي تتطرق لُمقدم العرض ولخبرته يجب أن تتوفر في مقدم العرض نفسه. ُيمنع تقديم عرض مشترك 7.2

الحد األدنى في شركة مرتبطة, لدى أحد أعضاء ُمقدم العرض, لدى صاحب أسهم أو  لعدة ُمقدمي عروض. توفر شروط
 أية جهة أخرى لن يتم اعتباره كاستيفاء لشروط الحد األدنى. 

 شروط الحد األدنى المهنية:.8
 .2018 -2013)ثالثة( سنوات على األقل بتزويد ُنظم أمن تكنولوجي بين السنوات  3لُمقدم العرض خبرة ُمثبتة من  8.1
 .2018 -2013( زبائن على األقل بين السنوات 5ُمقدم العرض قام بتزويد خدمات صيانة لُنظم أمنية تكنولوجية لخمسة )8.2
حيث  2018 -2013( مشاريع صيانة لُنظم أمنية تكنولوجية بين السنوات 10لُمقدم العرض خبرة بتنفيذ على األقل عشرة )8.3

 ألف شيكل جديد(. 400) ال يقل حجم كل مشروع عن أربع مائة ألف
 .2018 -2013( وزارات حكومية بين السنوات 3ُمقدم العرض يمنح خدمات صيانة للُنظم األمنية التكنولوجية لثالثة )8.4
 من هيئة معترف بها للمعايير الدولية. ISO 9001ُمقدم العرض يملك مصادقة معيار سارية المفعول 8.5
( 4يوم في السنة, تشمل على األقل على أربعة ) 365ساعة يومياً,  24دمة لُمقدم العرض منظومة خدمة وصيانة لمنح الخ8.6

باإلضافة الى وسيلة اتصال برقم  ( تقنيين دائمين ُمشغلين بصورة دائمة من قبل مقدم العرض4مركبات خدمات وأربعة )

 ساعة يومياً. 24ثابت مع مركز خدمة يعمل 
ندوب رفيع من طرفه )فيما يلي: "مدير المشروع"( ذو خبرة مكونة على ُمقدم العرض أن ُيخصص لصالح منح الخدمات م8.7

 -2014( سنوات على األقل بتنظيم وإدارة مشاريع تتعلق بتزويد ُنظم أمنية تكنولوجية وصيانتها بين السنوات 4من أربعة )

2018. 
 شروط الحد األدنى اإلدارية:.9

 حسب القانون. إسرائيلُمقدم العرض هو هيئة قانونية ُمسجلة في 8.1
شيكل جديد( في كل سنة  1,400,000لُمقدم العرض دورة مالية بحجم سنوي ال يقل عن مليون وأربع مائة ألف شيكل جديد )8.2

لقطع الشك باليقين يوضح أن الدورة المالية بخصوص هذا البند هي عن تزويد ُنظم أمنية تكنولوجية . 2017 -2015من السنوات 

 وصيانتها فقط.

بواسطة إرسال رسالة بالبريد االلكتروني  .12:00الساعة  19.3.2019تاريخ بهو  األسئلة االستفساريةالموعد األخير لتقديم .10

veronikak@png.gov.il سيتم نشر الردود على األسئلة االستفسارية حتى موعد  حسب الُمخطط الُمفصل في مستندات المناقصة., فقط

 .www.negev-galil.gov.ilفي موقع وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل بالعنوان:  26.3.2019أقصاه 

ل يجب تقديم العرض بنسختين اثنتين بداخ .14:00, الساعة 11.4.2019الموعد األخير لتقديم العروض لصندوق المناقصات هو تاريخ .11

, الطابق 8ُمغلف ُمغلق )يشمل على القرص االلكتروني الذي ُمنح لُمقدم العرض( لصندوق المناقصات الموجود في شدروت شاؤول هاميليخ 

. نلفت انتباه ُمقدمي لن تتم مناقشة العرض الذي سيصل بعد هذا التاريخ لصندوق المناقصات من قبل لجنة المناقصاتفي تل أبيب.  13

 .السير الكثيفة ومشكلة موقف السيارات في المنطقة باإلضافة الى القيام بفحص أمني للقادمين للوزارةالعروض لحركة 

 معايير اختيار الفائز وباقي شروط المناقصة موجودة في المناقصة..12

 قصة هي الملزمة.تعليمات المناتكون تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة في المناقصة, أي وجود حالة في .13
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