
  
 

 

لتعزيز رياضة األطفال وأبناء  البرنامج الوطنيإلدارة وتشغيل  2017/26مناقصة رقم 
 الشبيبة "زهور الرياضة" )المرحلة ب(

 

شبيبة, فيما يلي لتعزيز رياضة األطفال وأبناء ال البرنامج الوطنيإلدارة وتشغيل وزارة الثقافة والرياضة تطلب البحث عن مورد 

 خطة "زهور الرياضة".

 يهدف البرنامج الى زيادة عدد األوالد وأبناء الشبيبة المنخرطين في مجال الرياضة التنافسية.

 

 فترة التعاقد: .1

 تفاقية )فيما يلي: "فترة التعاقد"(.فترة التعاقد مع المورد هي لمدة سنة واحدة من يوم توقيع الطرفين على اال .1.1

وذلك بعد استالم إشعار بالفوز بالمناقصة وإبعاد  ,2017بدء موعد تزويد الخدمات هو في شهر تشرين أول  .1.2

 إكمال كل ما يلزم للبدء بالتعاقد. على ُمقدم العرض االستعداد في هذا الموعد لتنفيذ األعمال.

فترات إضافية مكونة من سنة واحد كل  (3ثالثة )ا الحصرية, تمديد فترة التعاقد بيحق للوزارة, حسب اعتباراته .1.3

 .رة التعاقد اإلضافية"(منها )فيما يلي: "فت

 زانية ولتوفرها.ن التعاقد يخضع لقانون الميسريا .1.4

 

 

 شروط الحد األدنى لالشتراك في المناقصة: .2

   :يجوز تقديم عروض للمناقصة لهيئات قانونية تستوفي كافة المتطلبات األولية المفصلة أدناه

 شروط الحد األدنى اإلدارية:  .2.1

غير مشروطة , على مقدم العرض أن يرفق مع عرضه كفالة بنكية غير مرتبطة – كفالة عرض .2.1.1

وذلك حتى التاريخ المذكور في على اسم مقدم العرض  شيكل جديد, 50,000 وصالحة للمصادرة بمبلغ

العرض الذين ال  يهذه الكفالة تعاد لُمقدم. 5بموجب الصيغة الواردين في الملحق وبأعاله  3البند 

 . مناقصةيفوزون في ال

 اقصة استبدال هذه الكفالة بكفالة لتنفيذ االتفاقية كما هو مطلوب.على ُمقدم العرض الفائز في المن

أي عرض ال يشمل على كفالة تستوفي شروط مبلغ الكفالة و/أو سريانها و/أو صيغتها سوف يتم 

 اقصائها بصورة تامة.

 المناقصة التي يتم نشرها في موقع الوزارة  باقي شروط الحد األدنى اإلدارية ُمفصلة في مستندات

 على االنترنت.

 

 

 شروط الحد األدنى المهنية: .2.2

 ُمقدم العرض: .2.2.1



 

خالل السنوات الخمسة األخيرة, كان لُمقدم العرض خبرة في إدارة مشاريع طويل األجل, كما 

في مجال جغرافي  هي ُمعرفة في هذه المناقصة, حيث قام خالل هذه الفترة بإدارة مشروع

مواقع ُمختلفة في ثالثة مناطق جغرافية على األقل  5على األقل  -واسع )"مجال جغرافي واسع"

   األدنى التالي: الحدمن بين المواقع التالية: منطقة الشمال, المركز, القدس والجنوب(, في 

  شيكل جديد. 2,000,000مشاريع طويل األجل بحجم متوسط سنوي 

 أو

  شيكل جديد, كل  1,000,000مشروعين اثنين طويلي األجل بحجم متوسط سنوي

 منهم.

تجدر اإلشارة الى أنه لغرض فحص شرط الحد األدنى هذا سوف يتم األخذ بالحسبان المشاريع 

طويلة األجل التي لم يتم تنفيذها بصورة كاملة خالل الفترة المذكورة )خمسة سنوات(, وبشرط 

 هذه الفترة. فيل سنة واحدة على األقل أن يتم تنفيذها خال

 مدير مشروع:  .2.2.2

على ُمقدم العرض أن يقترح من طرفه مدير مشروع لديه خبرة سنتين على األقل خالل 

حيث قام في كل سنة بإدارة مشروع و/أو  السنوات الخمسة األخيرة في اإلدارة بمجال الرياضة,

 شيكل جديد. 2,000,000مشاريع و/أو ميزانية, بحجم حد أدنى يبلغ 

تجدر اإلشارة الى أنه ال ُيلزم على مدير المشروع أن يكون موظف لدى ُمقدم العرض أثناء 

على ُمقدم العرض أن يرفق اتفاقية  تقديم العرض للمناقصة. في حال لم يكن موظفاً لديه,

 مشروطة معه موقعة من قبل الطرفين.

 

صندوق "تقدم العروض إلى ظهراً.  12:00 حتى الساعة 18.9.2017 التاريخ األخير لتقديم العروض هو .3

مجمع المباني الحكومية الشرقية, القدس, المبنى  الموجود في المقر المشترك لوزارتي الثقافة والرياضة," المناقصات

 .302ج, الطابق الثالث, بجانب الغرفة 

واختيار , http://www.mcs.gov.il: المناقصة يمكن زيارة موقع االنترنت التابع للوزارة لالطالع على مستندات .4

 عالمة التبويب "مناقصات ومطلوب".

بواسطة البريد االلكتروني بالعنوان لة االستفسار المتعلقة بتفاصيل المناقصة يجب توجيهها خطيا فقط أسئ .5

duduma@most.gov.il  , 12:00في تمام الساعة  24.8.2017حتى تاريخ. 

المناقصة, تكون تعليمات مستندات المناقصة هي في حالة وجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين مستندات  .6

 الُملزمة.
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