
 

 

                                                                                  

  والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة

                      

2018/09مناقصة علنية رقم   

إليجار لفعاليات لتلقي عروض لتزويد ألعاب نفخ با  

 األوالد في النقب، في الجليل وفي الضواحي االجتماعية

لتزويد ألعاب نفخ عروض "( ، تطلب بهذا تلقي الوزارة. وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل ) فيما يلي :" 1

.لفعاليات األوالد في النقب، في الجليل وفي الضواحي االجتماعيةلوقت قصير  باإليجار  

آلالف ساعات بشكل مجتمع  وتزويدها للسلطات المحلية في النقب، في الجليل  ة الوزارة استئجار ألعاب نفخبني  . 2

وفي الضواحي االجتماعية . يوضح بهذا أن الوزارة ال تلتزم بحجم ساعات استئجار دقيق وسوف يحدد حجم الساعات 

 وفقاً للتقديرات الحصرية للوزارة.  

3. المناقصة مقسمة لثالثة )3( مناطق جغرافية . منطقة الشمال : من مطواله ، الجوالن ولغاية خط الخضيرة . منطقة 

المركز: من الخضيرة ولغاية جديراه. منطقة الجنوب: من جديراه ولغاية مدينة إيالت يشمل مدينة القدس ومنطقة 

أو أكثر من هذه المناطق.   يهودا والسامرة. يحق لمقدم العرض تقديم عرض لتزويد ألعاب نفخ لمنطقة واحدة  

بتزويد  2018 -2009( سنوات على األقل بين السنوات 3. يُطلب من مقدم العرض أن يكون صاحب أقدمية ثالث )4

بي في سي. يُطلب من مقدم العرض إثبات تزويده ألعاب  -باإليجار مصنوعة من رقائق القماش البالستيكي ألعاب نفخ

( مستأجرين 10، في السنتين األخيرتين لعشرة )بي في سي -القماش البالستيكي نفخ باإليجار مصنوعة من رقائق

 مختلفين على األقل . 

مليون ش.ج يشمل ضريبة القيمة المضافة على األقل في  1. يُطلب من مقدم العرض أن يكون صاحب دورة مالية 5

. 2017 -2015( األخيرة 3كل سنة من السنوات الثالث )   

ئز أو الفائزين بالمناقصة تزويد ألعاب النفخ لكل سلطة محلية تتم المصادقة عليها من قبل الوزارة. . يجب على الفا6

( ساعات صافية. ألعاب النفخ يجب أن تكون مالئمة لألطفال في 4لكل سلطة محلية يُزود عدد من ألعاب النفخ ألربع) 

ن تكون بأحجام مختلفة وأنواع مختلفة بحيث توفر جيل الطفولة المبكرة وألوالد بأجيال أكبر. ألعاب النفخ يجب أ

سنوات.  ألعاب النفخ يجب أن توفر إمكانيات لعب لعدد من األوالد في نفس الوقت  10-1إمكانيات لعب ألوالد بأجيال 

ولد(.  100 -ما يقارب الـ ،60 -، ما يقارب الـ30 -) ما يقارب الـ  

المسؤولين بشكل حصري ومطلق عن نقل، نصب، تركيب وتشغيل ألعاب النفخ في الميدان،  . الفائز أو الفائزين هم7

 بما في ذلك إجراء الفحوصات المطلوبة، التأمينات، عامل تشغيل وما شابه ذلك. 

 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



 

 

مستندات المناقصة الكاملة ، مستندات مرفقة وباقي الشروط اإلضافية ، منشورة في موقع وزارة تطوير . 8

 .    www.negev-galil.gov.ilنقب والجليل على االنترنت، بالعنوان: الضواحي، ال

، خطياً  14:00حتى موعد أقصاه الساعة  6.12.2018لغاية يوم الخميس الموافق  األسئلة االستفسارية تقدم . 9

تلقي  18/9" مناقصة علنية رقم تحت العنوان  ، ldrors@png.gov.i عبر البريد االلكتروني بالعنوان : فقط، 

 .لتزويد ألعاب نفخ باإليجار لفعاليات األوالد في النقب، في الجليل وفي الضواحي االجتماعية"عروض 

وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل على االنترنت، حتى . تنشر األجوبة على األسئلة االستفسارية في موقع 10

 .14:00، الساعة  9.12.2018األحد الموافق  موعد أقصاه يوم

تقدم العروض ،  . 14:00الساعة  20.12.2018الموعد األخير لتقديم العروض هو يوم الخميس الموافق . 11

" مناقصة علنية رقم ( نسخ ، في مغلف مغلق يسجل عليه: 3باللغة العبرية ، بثالث ) مرفقة بكافة المستندات المطلوبة

 لتزويد ألعاب نفخ باإليجار لفعاليات األوالد في النقب، في الجليل وفي الضواحي االجتماعية" تلقي عروض 18/9

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

 بيب.أ، تل 13الطابق  ،8سدروت شاؤول الملك  النقب والجليل ،

في أية حالة إضافية ، معايير اختيار الفائزين وباقي الشروط مفصلة في مستندات المناقصة.  . شروط حد أدنى12

لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة في المناقصة والمستندات المرفقة لها، تعليمات 

 المناقصة والمستندات المرفقة لها هي الملزمة. 

 قبول عرض أياً كان، ويحق لها إلغاء المناقصة أو نشر مناقصة جديدة ألي سبب كان. . ال تلتزم الوزارة ب13

 لجنة المناقصات 

 وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل 

 

  

 

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

mailto:drors@png.gov.il
mailto:drors@png.gov.il

