
 
 

 

  
 

 

 

 

                                                            
  والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة

 ب مجمعات ألعاب في بلداتلتخطيط، تزويد وتركي عروض لتلقي /102018 رقم علنية مناقصة

االجتماعية الضواحي وفي الجليل ،النقب  

لتخطيط، تزويد وتركيب مجمعات عروض "( ، تطلب بهذا تلقي الوزارة. وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل ) فيما يلي :" 1

.ألعاب في بلدات النقب، الجليل وفي الضواحي االجتماعية  

( نماذج: صغيرة، متوسطة وكبيرة وُتصنف من قبل مقدم 3ق هذه الوزارة تقديم عرض لثالثة )ُيطلب من مقدم العرض في نطا. 2

)  العرض. يتم اختيار النماذج اعتماداً على مركب الجودة فقط، حيث يكون السعر معروف ومحدد مسبقاً من قبل الوزارة 

ش.ج  للنموذج الكبير( حيث ُتحدد  0650.00 -ش.ج للنموذج المتوسط و 450.000ش.ج للنموذج الصغير ،  250.000

 الصفات من قبل مقدم العرض فقط.

. ال تلتزم الوزارة بإقامة عدد أياً كان من مجمعات األلعاب والقرار بخصوص عدد مجمعات األلعاب وأماكن تركيبها يكون 3

 للوزارة فقط.  

ت األلعاب ومع أقدمية سنتين على االقل اشتريت تجربة مثبتة بتزويد وتركيب مجمعا. ُيطلب من مقدم العرض أن يكون صاحب 4

. ُيطلب من مقدم العرض إثبات أنه زود وقام بتركيب مجمعين ألعاب اثنين على األقل بين السنوات  2018 -2008بين السنوات 

ش.ج يشمل ضريبة القيمة المضافة . 500.000 -، تكلفتها اإلجمالية ال تقل عن 2018 -2008  

مليون ش.ج يشمل ضريبة القيمة المضافة على األقل في كل سنة من السنوات الثالث )  5احب دورة مالية ص هو. مقدم العرض 5

. 2017 -2015( األخيرة 3  

نقب ، منشورة في موقع وزارة تطوير الضواحي، الكافة مستندات المناقصة الكاملة، مستندات مرفقة وباقي الشروط اإلضافية. 6

 .    www.negev-galil.gov.ilوالجليل على االنترنت، بالعنوان: 

. تقدم العروض ، مرفقة بكافة  0012:الساعة  2018/12/27الموعد األخير لتقديم العروض هو يوم الخميس الموافق . 7

( نسخ ، 3للغة العبرية ، بثالث )با تطوير الضواحي، النقب والجليل على االنترنت، المنشورة في موقع وزارة المستندات المطلوبة

الضواحي  لتخطيط، تزويد وتركيب مجمعات ألعاب في بلداتعروض  18/10في مغلف مغلق يسجل عليه: " مناقصة علنية رقم 

واسم المزود/ الشركة مقدمي العرض. تقدم العروض لصندوق المناقصات الموجود في وزارة تطوير  "الجليلوالنقب  ،االجتماعية

 .13، الطابق 8شاؤول الملك  في تل أبيب، شارع ، النقب والجليل ، الضواحي 

،  0012:حتى موعد أقصاه الساعة   2018/12/20يوم الخميس الموافق  هواألسئلة االستفسارية الموعد األخير لتقديم . 8

" مناقصة تحت العنوان  ، meravo@png.gov.il عبر البريد االلكتروني بالعنوان : خطياً فقط، تقدم األسئلة االستفسارية 

 .عروض لتخطيط، تزويد وتركيب مجمعات ألعاب في بلدات الضواحي االجتماعية، النقب والجليل"  18/10علنية رقم 

 بب كان. ال تلتزم الوزارة بقبول عرض أياً كان، ويحق لها إلغاء المناقصة أو نشر مناقصة جديدة ألي س. 9

في أية حالة لوجود تناقض بين دنى ، معايير اختيار الفائزين وباقي الشروط مفصلة في مستندات المناقصة. األحد ال. شروط 10

تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة في المناقصة والمستندات المرفقة لها، تعليمات المناقصة والمستندات المرفقة لها هي 

 الملزمة. 

 وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل 
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