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في بلدات النقب, الجليل والضواحي من قبل السلطات المحلية دعوة لتقديم عروض 

 لصالح تركيب منشئات ألعاب االجتماعية

 

ُتعلن عن نشر دعوة عامة لتركيب منشئات ألعاب في مناطق نفوذ السلطات , "(الوزارة: "فيما يلي) رة تطوير الضواحي, النقب والجليلوزا.1

 المحلية في بلدات النقب, الجليل والضواحي االجتماعية.

 يتوجب على السلطات المحلية التي تستوفي شروط الحد األدنى في الدعوة وترغب بتركيب ألعاب جديدة بتمويل الوزارة, أن تقدم طلبها وفقا  .2

فقط وُمخصصة لتركيب ألعاب جديدة فقط في السلطات المحلية التي يزيد تعداد  2019. الدعوة العامة هي للعام في هذه الدعوةلما هو ُمفصل 

, حسب المعطيات الُمحتلنة لدائرة اإلحصاء 9 -0طفل في األجيال  1,000مواطن وفي منطقة نفوذها يوجد على األقل  5,000سكانها عن 

 بتحديد عدد المجمعات وأنواع األلعاب التي سُتركب في كل سلطة محلية.ستقوم الوزارة المركزية. 

 3"(, التي فازت في المناقصة العلنية التي نشرتها الوزارة )الشركةسيتم تركيب األلعاب من قبل شركة ش.ت. بعلتون م.ض. )فيما يلي: ".3

وم بتزويد وتركيب األلعاب في مبنى ستخصصه السلطة المحلية موديالت مختلفة(. ستعمل السلطات المحلية بشكل مباشر مع الشركة التي ستق

ستتم الدفعات مباشرة من قبل  لهذا الغرض, وبميزانية وشروط سُتحدد من قبل الوزارة, كما هو ُمفصل في الدعوة العامة لتقديم العروض.

المنشئات, لكن يتوجب عليها تخصيص مبنى الوزارة للشركة. ال يتوجب على السلطات المحلية االشتراك في مصاريف الشراء وتركيب 

 لذلك حسب الشروط الُمحددة في الدعوة لتقديم العروض.

يتوجب على السلطة المحلية أن ُتخصص لغرض األلعاب, مبنى بملكيتها يشمل مبنى بموجب اتفاق/اتفاقية استئجار بعيد األمد, في موقع .4

 يناسب تخصيصات األرض.

, من موعد استالم إشعار الوزارة بخصوص عدد بدون تمديدأشهر,  6يفاء جميع الشروط حتى موعد أقصاه المحلية استيتوجب على السلطة .5

 ونوع األلعاب المصادق عليها للسلطة المحية.

الكاملة, المستندات المرافقة وباقي الشروط, في موقع وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل, بالعنوان:  سوف يتم نشر مستندات الدعوة.6

galil.gov.il-www.negev.   

 –السيدة ميراڨ أورباخ لجهة التواصل من قبل الوزارة لغرض هذه الدعوة لتقديم العروض,  خطيا  فقطيجب إرسال األسئلة االستفسارية .7

تحت العنوان , meravo@png.gov.ilمديرة مجال رفيعة لتخطيط السياسات. ُيمكن إرسال األسئلة االستفسارية لعنوان البريد االلكتروني 

. ُيمنع 12:00في الساعة  21.2.2019, حتى تاريخ منشئات ألعاب في بلدات الضواحي االجتماعية, النقب والجليل" دعوة عامة إلنشاء"

  .26.2.2019االتصال هاتفيا بهذا الخصوص. سيتم نشر الرد على األسئلة االستفسارية في موقع االنترنت الخاصة بالوزارة حتى تاريخ 

 .12:00في الساعة  21.3.2019الموعد األخير لتقديم العروض هو .8

ألي سبب من األسباب, بما في ذلك نتيجة لحدوث  الدعوة أو نشر دعوة عامة جديدةالوزارة غير ُملزمة بقبول عرض ما, ويحق لها الغاء .9

 تشويش غير ُمتوقع في الجداول الزمنية.

 . الدعوةشروط الحد األدنى, معايير اختيار الفائزين وباقي الشروط ُمفصلة في مستندات .10

والنماذج  الدعوةوالنماذج الُملحقة لها, ستكون تعليمات  الدعوة في حالة وجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن والتعليمات المذكورة في.11

 الملحقة لها هي الُملزمة. 
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