
 

 وزارة المساواة االجتماعية

  

للبحث, لتجنيد, تشغيل وإدارة منظومة من الطالب الجامعيين بصورة قطرية لتنفيذ  -17/2ية رقم مناقصة علن
 حتلنة شروط الحد األدنى  -نشاطات مختلفة لصالح الفئات السكانية المستهدفة لوزارة المساواة االجتماعية

 

وزارة المساواة , تُعلن 1.6.2017مواصلةً إلعالن المناقصة موضوع اإلعالن في الصحف بتاريخ  .1
االجتماعية )فيما يلي: "الوزارة"( من خالل هذا اإلعالن عن حتلنة شروط الحد األدنى لالشتراك في 

تم نشر تصليحات وتوضيحات إضافية على المناقصة, كما هو ُمفصل فيما يلي. تجدر اإلشارة الى أنه قد 
ة المشتريات الحكومية بالعنوان: موقع االنترنت لمديريوعلى  mse.gov.ilموقع الوزارة بالعنوان 

www.mr.gov.il  حيث يقع على عاتق كل مشترك في المناقصة فحص مواقع االنترنت أعاله وقراءة
 كافة إعالنات الوزارة المذكورة وتقديم عرضه بناًء عليها.

األدنى لالشتراك في المناقصة المذكورة كما سوف  فيما يلي الصيغة الُمصححة والُملزمة لشروط الحد .2
 :للفصل ج لمستندات المناقصة 6يتم تحديدها في البند 

على ُمقدم العرض أن يكون صاحب قدرة لتنفيذ المشروع بصورة قطرية, أي في كل واحد من ألوية  2.1
ضية ووصف قاألو لأللويةالدولة الستة )فحص األلوية سوف يتم حسب إعالن تقسيم مناطق الدولة 

بكافة  761, صفحة رقم 11.4.1957من تاريخ  531حدودها التي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 

 تصليحاتها(.

شهر( بتجنيد,  36على ُمقدم العرض أن يكون صاحب خبرة لفترة ثالثة سنوات كاملة على األقل ) 2.2
 مقابل منحة.و التعليمية ب جامعيين للنشاطات االجتماعية أتشغيل وإدارة منظومة طال

على األقل, بتجنيد, تشغيل وإدارة  واحدةعلى ُمقدم العرض أن يكون صاحب خبرة بتفعيل مبادرة  2.3
 طالب جامعي على األقل في إطار النشاطات االجتماعية أو التعليمية مقابل منحة. 450منظومة من 

يد, تشغيل وإدارة على األقل, بتجن واحدةعلى ُمقدم العرض أن يكون صاحب خبرة بتفعيل مبادرة   2.4
منظومة طالب جامعيين في إطار النشاطات االجتماعية أو التعليمية مقابل منحة بحجم مالي يبلغ 

 شيكل جديد على األقل سنوياً. 2,500,000

شيكل جديد على األقل في كل سنة من السنوات  7,000,000لُمقدم العرض دورة مالية بحجم  2.5
 .2016 -و 2015, 2014

ض أن يكون مؤسسة ُمسجلة حسب القانون في دولة إسرائيل في السجل الرسمي على ُمقدم العر 2.6
المعني. تجدر اإلشارة الى أنه يجب أن يتم تقديم العرض بواسطة هيئة قانونية واحدة فقط بحيث 

 تكون كافة المصادقات المطلوبة في هذه المناقصة على اسم هذه الهيئة القانونية.

ديون رسوم سنوية لُمسجل المؤسسات للسنوات التي تسبق موعد تقديم ال توجد لُمقدم العرض أية  2.7
فإن صيغة الشركة, حتى الموعد األخير  -العروض, وفي حالة كان الحديث يدور عن شركة/ شراكة

لتقديم العروض, ال تشمل على أنها مخالفة للقانون أو أنها في مرحلة اإلنذار قبل تسجيلها كشركة 
التوضيح أن القرار بخصوص تحديد اذا ما كان ُمقدم العرض هو عبارة عن  ُمخالفة للقانون. يجدر

شركة مخالفة للقانون في الموعد األخير لتقديم العروض يكون حسب االعتبارات الحصرية للجنة 
يحق للجنة المناقصات, لكنها غير ُملزمة, أن تُحدد بعد االستيضاح, حسب اعتباراتها,  المناقصات.

 سجل الشركات.خالفة للقانون على الرغم مما ورد في صيغة مُ أن الشركة غير م

أيام قبل الموعد  7"الموعد األخير لتقديم العروض" قد يكون حتى  بخصوص هذا البند الثانوي فقط
متطلبات شروط الحد األدنى الواردة أعاله, لعروض. على سبيل المثال, يُمكن استيفاء األخير لتقديم ا

 أيام من الموعد األخير لتقديم العروض. 4لتي تم إصدارها قبل بواسطة صيغة الشركة ا

صيغة ]ُمقدم العرض يدير ملفات حسابات وسجالت يتوجب عليه إدارتها حسب أوامر ضريبة الدخل  2.8
"( أو أنه قانون ضريبة القيمة الُمضافة)فيما يلي: " 1975وقانون ضريبة القيمة المضافة  [جديدة

مدير ضريبة لد على التبليغ عن دخله لمأمور ضريبة الدخل والتبليغ معفي من إدارتها, وهو معتا
   القيمة المضافة عن الصفقات التي تُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة.

http://www.mr.gov.il/


 

( لقانون صفقات الهيئات العامة, حسب الصيغة الُمرفقة 1ب)ب()2لُمقدم العرض تصريح حسب البند  2.9
 لمستندات المناقصة.

صوص تشغيل عمال من ذوي المحدودية حسب قانون صفقات الهيئات لُمقدم العرض تصريح بخ 2.10
من ذوي  وقانون مساواة حقوق األشخاص 2016وتعليمات الساعة( للعام  10العامة )تصليح رقم 

 , حسب الصيغة الُمرفقة لمستندات المناقصة.1998المحدودية, للعام 

من ُمسجل الجمعيات اذا كان  2017لُمقدم العرض مصادقة "إدارة سليمة" سارية المفعول للعام  2.11
األوقاف في حالة كان ُمقدم العرض عبارة عن شركة  ُمقدم العرض عبارة عن جمعية أو من ُمسجل

 لصالح الجمهور.

شيكل جديد, سارية المفعول حتى تاريخ  142,170ُمقدم العرض قدم كفالة لعرضه بمبلغ  2.12
      ت المناقصة.وتستوفي كافة الشروط الُمحددة في مستندا 25.9.2017

سوف يتم الشروط  جميعشروط الحد األدنى هي تراكمية. في حالة لم يستوفي عرض لُمقدم العرض 
 .إقصاء عرضه كليا  

بخصوص المناقصة المذكورة,  1.6.2017باقي تفاصيل المناقصة التي نُشرت في الصحف بتاريخ  .3
 ييرها في هذا اإلعالن.بقيت بدون تغيير وسوف تكون سارية المفعول طالما لم يتم تغ

وجود حالة ما ورد في هذا اإلعالن يخضع للتعليمات الُمحددة في مستندات المناقصة الُمحتلنة, وفي  .4
 تناقض أو عدم وضوح تكون تعليمات ُمستندات المناقصة هي الُملزمة.

 
 

 
 


