
 
 

 

  
 

 

 

 
  
 
 
 

                                                                                                       
  2022/01مناقصة علنية رقم 

 لتلقي عروض لتقديم خدمات إقامة وصيانة حوانيت 

  الضواحي، في النقب والجليل عبر االنترنت في بلدات محوسبة
لتطوير برامج مساعدة  ودعم  "(الوزارة)فيما يلي:" وكجزء من سياسة الوزارة لتطوير الضواحي، النقب والجليل  2022في نطاق برنامج العمل للعام . 1

ة مناقصة لتلقي عروض لتقديم خدمات إقامة وصيانة حوانيت محوسبة ألصحاب المصالح في الضواحي االجتماعية، في النقب وفي الجليل، تنشر الوزار

 عبر االنترنت ألصحاب المصالح في الضواحي االجتماعية، في النقب وفي الجليل.

2. ماهية التعاقد: خدمات إقامة، صيانة، مرافقة ودعم لحوانيت محوسبة عبر االنترنت ألصحاب المصالح، في السلطات المحلية في النقب، في الجليل وفي 

 الضواحي االجتماعية.

3. فترة التعاقد: 18 شهراً ابتداء من موعد توقيع مخولي التوقيع من قبل الوزارة على اتفاقية التعاقد. تحفظ اإلمكانية للوزارة لتمديد فترة التعاقد بفترتين 

لجنة المناقصات  بالخضوع لمصادقةشهراً وذلك  42انيت المحوسبة إضافيتين سنة واحدة كل مرة، بحيث ال يتجاوز المجموع الكلي إلقامة وصيانة الحو

بالفعل.وتوفر الميزانية  سنوياً،الوزارية، المصادقة على الميزانية   

 4. أهم شروط الحد األدنى المهنية لمقدم العرض:

حيث تم صيانة كل حانوت من قبله على  2021 -2018حانوت محوسباً على األقل، تمت إقامتها بين السنوات  200لمقدم العرض تجربة مثبتة بإقامة أ. 

 األقل سنة واحدة. 

.2021 -2019من السنوات  ب. لمقدم العرض أو للمزود من قبله تجربة بإدارة ميزانية حمالت دعائية رقمية بحجم مليون شاقل جديد للسنة في كل سنة  

يم في ج. مدير المشروع المعين إلدارة المشروع يجب أن يكون صاحب تجربة مثبتة في إدارة المشاريع )من مرحلة التوصيف وحتى مرحلة اإلقامة( أق

ً حانوت 40نطاقها     . 2021 -2018تجارية( بين السنوات  حلبات، بدون )مستقلةعبر االنترنت  اً محوسب ا

،  2021 -2019مليون شاقل جديد على األقل )ال يشمل ضريبة القيمة المضافة( في كل سنة من السنوات  5العرض صاحب دورة مالية بقيمة  د. مقدم

ت دعائية.الدارة حموإتطوير وتعزيز رقمي ، بمجموع فعالياته في المجاالت: إقامة مواقع انترنت، مرافقة ودعم مواقع، تقديم استشارة  

األسئلة االستفسارية عبر البريد االلكتروني فقط للسيدة تُقدم    .  14:00الساعة  09.06.2022هو بتاريخ  ستفساريةاال سئلةاألخير لتقديم األالموعد  .5

ً للمخطط المفصل في مستندات    yo@png.gov.ilrivka رفكاه يوم طوف، مديرة مجال التطوير االقتصادي، العمل  والتوظيف، على العنوان:  وفقا

  المناقصة.

مناقصة  يسجل عليه " تقدم العروض في مغلف مغلق.  11:00الساعة  12.07.2022لصندوق المناقصات هو حتى تاريخ  العروضالموعد األخير لتقديم 

 ".   عبر االنترنت في بلدات الضواحي، في النقب والجليللتلقي عروض لتقديم خدمات إقامة وصيانة حوانيت محوسبة  2022/01علنية رقم 

ديثاً . يجب على مقدم العرض تقديم عرضه بنسختين منفصلتين، حيث تقدمان مع بعض داخل مغلف كبير. يجب التشديد على تقديم المستندات األكثر تح6

 كما نشرتها الوزارة: 

تُعرف ويُشار إليها باألصل( ، برنامج العمل، كفالة أصلية، كافة مستندات المناقصة واتفاقية يشمل كراس العرض بنسختين )األولى منها  المغلف األول

 .وهي موقعة من قبله التعاقد على مالحقها

 .1الق ويشمل عرض السعر على الملحق رقم غاإل ميقدم مغلقاً ومحك المغلف الثاني

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

العرض ارة. نلفت انتباه مقدمي العروض لالكتظاظ في حركة السير ولضائقة أماكن الوقوف في المنطقة وأيضاً للفحوصات األمنية التي تُجرى لزوار الوز 

 الذي يصل بعد الموعد األخير لتقديم العروض لن يُبحث فيه أمام لجنة المناقصات. 

تفصيل الشروط وباقي شروط الحد األدنى الُملزمة للمناقصة منشورة في مستندات المناقصة الكاملة في موقع الوزارة  ،معايير اختيار العرض الفائز . 7

  ov.ilgalil.g-www.negev لتطوير الضواحي، النقب والجليل على االنترنت ، على العنوان : 

هي الُملزمة. المناقصةتعليمات  التعليمات الواردة في المناقصة ،في أي حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين .8  

 لجنة المناقصات 
 الوزارة لتطوير الضواحي، 

  النقب والجليل
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