
 

 

 

  

 

 

 

                                                            
  والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة

 
 18/08مناقصة علنية 

تزويد وتركيب منشئات ألعاب, في بلدات النقب, الجليل والضواحي  لتلقي عروض لتخطيط,
 االجتماعية

 

تطلب تلقي عروض لتخطيط, تزويد وتركيب منشئات ألعاب في بلدات , "(الوزارة: "فيما يلي) رة تطوير الضواحي, النقب والجليلوزا .1
 النقب, الجليل والضواحي االجتماعية.

( موديالت: صغير, متوسط وكبير حيث سيتم تحديد مواصفتها من 3ُمقدم العرض تقديم عرضه لثالثة )في إطار هذه المناقصة يجب على  .2
قبل ُمقدم العرض. سيتم اختيار الموديالت بناًء على مكون الجودة فقط, حيث يكون السعر معروف وُمحدد مسبقاً من قبل الوزارة 

شيكل جديد للموديل الكبير( حيث سيتم  650,000 -للموديل المتوسط و شيكل جديد 450,000شيكل جديد للموديل الصغير,  250,000)
 تحديد المواصفات بواسطة ُمقدم العرض فقط.

ال تلتزم الوزارة بإنشاء عدد ما من منشئات األلعاب حيث أن القرار بخصوص عدد منشئات األلعاب التي سيتم شراءها وموقع تركيب  .3
 وزارة فقط.منشئات األلعاب سيتم اتخاذه من قبل ال

يجب على ُمقدم العرض أن يكون صاحب خبرة سنتين في مجال تزويد وتركيب منشئات األلعاب وخبرة سابقة بتنفيذ عملين اثنين بحجم  .4
 شيكل جديد يشمل ضريبة القيمة المضافة. 500,000مالي لكل منهما ال يقل عن 

سوف يتم نشر مستندات المناقصة الكاملة, المستندات المرافقة وباقي الشروط, في موقع وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل, بالعنوان:  .5
galil.gov.il-www.negev.   

www.negev-وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل بالعنوان  على موقعالتي يتم نشرها  العروض باإلضافة للمستنداتيجب تقديم  .6

galil.gov.il,تخطيط, تزويد وتركيب تلقي عروض ل 18/8في ُمغلف ُمغلق ُيكتب عليه "مناقصة علنية رقم  , باللغة العبرية, بثالثة نسخ
يجب تقديم العروض للصندوق  .واسم الشركة/ المورد ُمقدمي العرضجتماعية, النقب والجليل" منشئات ألعاب في بلدات الضواحي اال

, حتى يوم األحد, الموافق 13, تل أبيب, الطابق 8شدروت شاؤول هاميليخ الموجود في وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل في 
 .14:00في تمام الساعة  5.12.2018

تحت العنوان  ,meravo@png.gov.il ,drors@png.gov.il بواسطة البريد االلكتروني خطياً فقطرية يجب إرسال األسئلة االستفسا .7
, تخطيط, تنفيذ, تزويد وتركيب منشئات ألعاب في بلدات الضواحي االجتماعية, النقب والجليل"ل تلقي عروض 18/8"مناقصة علنية رقم 

 .14:00, حتى الساعة 25.11.2018األحد الموافق حتى يوم 

سوف يتم نشر اإلجابات على األسئلة التي تم إرسالها في السابق على موقع وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل بالعنوان   .8
galil.gov.il-www.negev.   27.11.2018الموافق يوم الثالثاء حتى موعد أقصاه. 

شروط الحد األدنى, معايير اختيار الفائزين وباقي الشروط ُمفصلة في مستندات المناقصة. في حالة وجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن  .9
  والتعليمات المذكورة في المناقصة والنماذج الُملحقة لها, ستكون تعليمات المناقصة والنماذج الملحقة لها هي الُملزمة.

الوزارة غير ُملزمة بقبول عرض ما, ويحق لها الغاء اإلجراء أو نشر إجراء جديد ألي سبب من األسباب, بما في ذلك نتيجة لحدوث  .10
 تشويش غير ُمتوقع في الجداول الزمنية.

 

 وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل

 

 

 

 

http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/
mailto:drors@png.gov.il
http://www.negev-galil.gov.il/
http://www.negev-galil.gov.il/

	وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل

