
 

 
 

  
 

 

 

                                                      ה                           
                                                                                                            

 في ئعسلطات ئعمدليةألشخاص ذوي إعاقات  قامة دائق  لعاا إل 2021/5مناقصة علنية رقم 

 في ئعضوئدي ئالجتماعية، في ئعنق  وئعجليل

 
 2019تنشر بهذا مناقصة في إطار خطة عمل الوزارة للسنوات  "(ئعوزئرة" يلي: فيما) والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة. 1

ومن خالل هدف تطوير وتعميق فعاليات الوزارة في مجاالت حياة الترفيه والمجتمع، الوزارة اتخذت قرار بالعمل على  2020 -و

 إقامة حدائق ألعاب مخصصة ألشخاص ذوي إعاقات.

ألشخاص ذوي إعاقات في السلطات المحلية في النقب، في ألعاب خدمات تخطيط، تزويد، تنفيذ وإقامة حدائق : عتااقاماهية ئ. 2

 الجليل وفي الضواحي االجتماعية. 

للوزارة هي لسنتين اثنتين ابتداء من موعد توقيع مخولي التوقيع من قبل الوزارة على اتفاقية التعاقد. تحفظ اإلمكانية : فترة ئعتااقا. 3

شهراً إضافياً لكل فترة وذلك بالخضوع لمصادقة لجنة المناقصات الوزارية،  12لتمديد فترة التعاقد بفترتين إضافيتين ولغاية 

 المصادقة على ميزانية الدولة كل سنة، وتوفر الميزانية بالفعل.

 :ئعمهنية عمقام ئعارض شروط ئعدا ئألانى. 4  

، بتزويد وتركيب 2021 - 2010شهراً )من غير الضروري أن تكون الفترة متتالية( بين السنوات 24أ. لمقدم العرض أقدمية مثبتة 

 .ألعابحدائق 

شاقل جديد  200،000بحجم مالي ألعاب حديقة  20، زود مقدم العرض وقام بتركيب على األقل 2021 -2010ب. بين السنوات 

 . ألعابعلى األقل، لكل حديقة 

أو  1واحدة )من نموذج المنشآت األرضية ألعاب ، زود مقدم العرض وقام بتركيب على األقل حديقة 2021 -2010ج. بين السنوات 

 مختلفتين. ألعاب ( المخصصة ألشخاص ذوي إعاقات / في حديقتْي 2من نموذج المنشأة األرضية 

، بإدارة أعمال مقاوالت 2021 -2010شهراً بين السنوات  36د. يجب على مقدم العرض توظيف مدير مشروع صاحب تجربة 

 .ألعابإلقامة حدائق 

هـ. يجب على مقدم العرض استيفاء مميزات الحديقة ألشخاص ذوي إعاقات الواردة في الفصل ج من مستندات المناقصة. يُطلب من 

 1النموذج  منشآت على األقل، من بينها منشأتين أرض من 5مقدم العرض تقديم عرض لحديقة ألعاب ألشخاص ذوي إعاقات تشمل 

 ، بموجب المفصل في الفصل ج من مستندات المناقصة. 2على األقل، منشأة مركزية مدمجة ومنشأتين أرض من نموذج 

و. كل واحدة من المنشآت ومن ألواح األلعاب المقترحة من قبل مقدم العرض، تستوفي صحيح للموعد األخير لتقديم العروض 

منشآت األلعاب على كافة أقسامها ومالحقها و/أو كل معيار  1498ة الرسمية، معايير إسرائيلية للمناقصة، طلبات المعايير اإلسرائيلي

آخر يحل محله أو باإلضافة عليه والمتعلق بصيانة وإقامة حدائق األلعاب، لوائح مالءمة اإلتاحة وتسهيل إمكانيات الوصول لمكان 

 أو نظام من السلطة المؤهلة.  بما في ذلك تعليمات كل قانون 2013-عام ليس مبنى، سنة 

 ز. يُطلب من مقدم العرض استيفاء كافة شروط المواصفات التقنية، شروط المناقصة والكفالة. 

يجب على مقدم العرض أن يرفق لعرضه المواصفات التقنية الكاملة لحديقة األلعاب المقترحة من قبله، من أجل فحص مالءمتها 

 للطلبات المفصلة في المناقصة.

االستفسارية  األسئلة تقديم يجب . 10:00 دتى ئعساعة 16.11.2021 تاريخ هو ئالستفسارية ئألسقلة عتقايم ئعموعا ئألخير. 5  

  .، بموجب المخطط المفصل في مستندات المناقصة  natalym@png.gov.il: عبر البريد االلكتروني فقط على العنوان

" مناقصة علنية رقم  تقدم العروض في مغلف مغلق يسجل عليه .11:00ئعساعة  5.12.2021 ئعموعا ئألخير عتقايم ئعاروض. 6 

في .  "النقب والجليلإلقامة حدائق ألعاب ألشخاص ذوي إعاقات في السلطات المحلية في الضواحي االجتماعية، في  2021/05

  األخرى.المناقصة يُنفذ فحص على مرحلتين، لذلك يُطلب تقديم عرض السعر في مغلف مغلق، بشكل منفرد عن باقي أجزاء العرض 

 مقدمي انتباه نلفت  في تل أبيب. 13، الطابق 8لصندوق المناقصات الموجود في العنوان سدروت شاؤول الملك  تقدم العروض

 لزوار تجرى التي األمنية وللفحوصات المنطقة في السيارات إليقاف مكان إيجاد ولضائقة ورالمر حركة في لالكتظاظات العروض

 .المناقصات لجنة في فيه يُبحث لن العروض لتقديم األخير الموعد بعد يصل الذي العرض الوزارة.

في مستنائت ئعمناقصة ئعكاملة  موجواةئعدا ئألانى ئعُملزمة علمناقصة وباقي شروط  ، تفصيل ئعشروطماايير ئختيار ئعفاقز. 7

 /galil.gov.il-https://negevئعانوئن : على موقع وزئرة تطوير ئعضوئدي ، ئعنق  وئعجليل على ئالنترنت   ئعمنشورة في

 . الموجودة في المناقصة، تعليمات المناقصة هي الُملزمةفي أي حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات . 8

 عجنة ئعمناقصات

 وئعجليل ئعنق  ئعضوئدي، تطوير وزئرة
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