
 
 

 

  
 

 

 

                                                            
  والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة

18/07مناقصة علنية رقم   
دعوة لتلقي عروض لتخطيط, تنفيذ, تزويد وتركيب مالعب ميني بييتش في بلدات النقب, 

 الجليل والضواحي االجتماعية
تخطيط, تنفيذ, تزويد وتركيب مالعب ميني بييتش في بلدات يتم من خالل هذا اإلعالن الدعوة لتقديم عروض لمنح خدمات .1

 "(.الوزارةالنقب, الجليل والضواحي االجتماعية لصالح وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل )فيما يلي: "
سيتم نشر مستندات المناقصة بخصوص الخدمات المطلوبة في موقع وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل تحت عالمة .2

 .galil.gov.il-www.negev"دعوات تقديم العروض ومناقصات" بالعنوان:  <بويب "معلومات"الت
 ماهية التعاقد:.3

كما هو ُمفصل في  على الفائز في المناقصة تزويد الوزارة بخدمات تخطيط, تنفيذ, تزويد وتركيب مالعب ميني بييتش
 مستندات المناقصة, والتي سُتحدد من قبل الوزارة. سيتم منح الخدمة في أرجاء النقب, الجليل والضواحي االجتماعية.

 فترة التعاقد:.4

سنتين إضافيتين ستكون فترة التعاقد لمدة سنة واحدة من موعد التوقيع على االتفاقية مع الفائز. تحفظ الوزارة لنفسها الحق بتمديد االتفاقية ب

 ة, المصادقة على ميزانية الدولة سنوياً وتوفر ميزانية فعلية.ي)سنة في كل مرة( يخضع لمصادقة لجنة المناقصات الوزار

 شروط الحد األدنى:.5
 خبرة:

بتزويد وتركيب منشئات ميني بييتش. 2018 -2013سنوات على األقل بين السنوات  3لُمقدم العرض خبرة   
 حجم الدورة المالية:

.2017 -2015( األخير 3مليون شيكل جديد على األقل في كل سنة من السنوات الثالثة ) 2لُمقدم العرض دورة مالية تبلغ   

 حجم اإلنتاج أو التزويد:
)بصورة تراكمية(, باقي شروط الحد  2018 -2013ملعب ميني بييتش بين السنوات  20ُمقدم العرض قام بتزويد وتركيب 

ودة في مستندات المناقصة.األدنى موج  
بواسطة البريد االلكتروني فقط  14:00في تمام الساعة  27.11.2018الموعد األخير إلرسال األسئلة االستفسارية هو .6

 حسب المواصفات الُمفصلة في مستندات المناقصة.  projects@png.gov.ilبالعنوان:

الموعد األخير لتقديم العروض لصندوق المناقصات هو بتاريخ 11.12.2018 في تمام الساعة 12:00. سيتم في المناقصة 
تنفيذ فحص من مرحلتين, لهذا السبب يجب تقديم عرض األسعار بمغلف منفصل عن باقي أجزاء العرض األخرى. يجب تقديم 

يب مالعب دعوة لتلقي عروض لتخطيط, تنفيذ, تزويد وترك 18/07مناقصة علنية رقم العرض بمغلف ُمغلق ُيكتب عليه "
وبداخل الُمغلف يجب تقديم ُمغلف ُمغلق إضافي مع عرض  "دات النقب, الجليل والضواحي االجتماعيةفي بل ميني بييتش,

". يجب تقديم العروض في صندوق المناقصات الموجود في العنوان شدروت شاؤول عرض أسعاراألسعار عليه ُيكتب "
اه ُمقدمي العروض لحركة السير ومشكلة مواقف السيارات في المنطقة نلفت انتب في تل أبيب. 13, الطابق 8هاميليخ 

وللفحص األمني الذي سيتم تنفيذه للقادمين للوزارة. العرض الذي سيصل بعد هذا التاريخ لن يتم طرحه للنقاش من قبل لجنة 
  المناقصات.

 .المناقصة في موجودة المناقصة شروط وباقي الفائز اختيار معايير.7

 لزمة.تعليمات المناقصة هي المُ  تكونتناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة في المناقصة, أي في حالة وجود .8

 
 

 لجنة المناقصات
والجليل النقب, الضواحي تطوير وزارة  

 
 

 

 


