
 التنظيم دائرة

   المالية وزارة 
 إنتاج، تأطير، تصفيح، ضوئي مسح، تصوير،  طباعة خدماتلتلقي  11/2019مناقصة علنية رقم 

 والغرافيكا 

لتلقي خدمات طباعة  11/2019وزارة المالية تطلب بهذا تلقي عروض للمناقصة رقم  –دائرة التنظيم 

 ، تصوير ،مسح ضوئي ،تصفيح ،تأطير ،إنتاج والغرافيكا

 عام
دائرة التنظيم بواسطة فرع العقارات، المشتريات واللوجيستيكا هي الهيئة التي تزود خدمات مختلفة لكافة  1.1

 ألوية الدائرة .

بوتيرة  بمجمل هذه الخدمات، يتعين على الفرع تزويد خدمات تصوير ، مسح ضوئي ، تأطير وإنتاج 1.1

 متكررة ، تُلزم التعاقد مع هيئة مهنية وخبيرة بهذا الموضوع.

يُطلب من مقدم العرض الذي سيتم اختياره فائزاً في هذه المناقصة تزويد خدمات طباعة، تصوير ، مسح  1.1

 وإنتاج ، الكل بموجب المفصل في هذه المناقصة . ضوئي ، تصفيح/ تأطير

 فترة التعاقد 

فترة تقديم الخدمات هي لسنة واحدة من موعد توقيع المديرة العامة لدائرة التنظيم ومحاسبة دائرة  1.4

 "(.فترة االتفاقيةالتنظيم ) فيما يلي :" 

يار لتمديد فترة االتفاقية بفترات محددة يحفظ للجنة المناقصات ، وفقاً العتباراتها الحصرية ، حق الخ 1.5

إضافية وبنفس الشروط ولغاية خمس سنوات تعاقد بالمجموع الكلي، وذلك بموجب الشروط والمقابل 

المفصلة في المناقصة وفي االتفاقية . ال يوجد بالمذكور أعاله ما يعتبر التزام من دائرة التنظيم بالقيام بذلك 

 "(.دفترة التعاق"  –) فيما يلي 

 كل تمديد يكون بإعالن خطي من مخولي التوقيع لدائرة التنظيم وبالخضوع لتقييدات الميزانية . 1.6

 شروط االشتراك بالمناقصة  .2

 شروط حد أدنى إدارية 

 

 مقدم العرض هو اتحاد ) شركة ، جمعية، جمعية تعاونية أو شراكة ( و/أو مشتغل مرخص . 1.1

 ودفع حسابات بإدارة االلتزام)  العمومية الهيئات صفقات قانون بموجب المطلوبة التصاريح كافة وجود 1.1

 ، بما في ذلك التصاريح التالية :عنه المنبثقة واألنظمة 1976- للعام ،( الضرائب مستحقات

الشروط المحددة في قانون صفقات الهيئات مقدم العرض يدير حسابات بموجب القانون ويستوفي  2.2.2

 . 1976 –العمومية ، للعام 

 األجانب، العمال قانون بموجب بمخالفات إدانات وجد عدم حول محامي قبل من عليه مصادق تصريح 2.2.2

  1987- للعام لألجور، األدنى الحد قانون وبموجب 1991 -للعام

ال يوجد لمقدم العرض ديون رسوم سنوية في سلطة التنظيمات عن  -في حالة كون مقدم العرض اتحاد 1.1

لمقدم فيها العرض. الشركة / الشراكة مسجلة ليست شركة مخلة بالقانون أو السنوات التي سبقت السنة ا

 تحت طائل إنذار قبل تسجيلها كشركة مخلة بالقانون.

 مقدم العرض يستوفي التشريعات في موضوع تشغيل العمال . 1.2

 .يلتزم مقدم العرض بعدم تنسيق عرضه بالمناقصة 1.2

 مقدم العرض يستخدم برامج أصلية. 1.6

 من قانون مساواة الحقوق ألشخاص مع إعاقات. 9مقدم العرض يستوفي تعليمات البند  1.7

 

 شروط حد أدنى مهنية 

 

لمقدم العرض تجربة ثالث سنوات على األقل بالسنوات الخمس األخيرة التي سبقت موعد تقديم العروض  1.2

خدمات طباعة ، تصوير ، مسح ضوئي ،  –بهذه المناقصة ، بتقديم خدمات طباعة شملت على األقل 

 تصفيح، تأطير إنتاج وغرافيكا .

مقدم العرض منح خدمات طباعة لمدة سنة واحدة على األقل بالسنوات الثالث التي سبقت موعد تقديم  1.9

ش.ج على االقل ) يشمل ضريبة القيمة  100,000العروض لهذه المناقصة ، بحجم طلبيات سنوي 

 .المضافة ( لهيئة واحدة
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مقدم العرض يستخدم ) كعامل أجير أو فري النسر ( خالل السنة التي سبقت الموعد األخير لتقديم  1.10

 العروض ، غرافيكاي واحد على األقل صاحب تجربة كما يلي :

صاحب تجربة سنة واحدة على األقل خالل السنوات الخمس التي سبقت موعد تقديم العروض بالتصميم  1.11

 الغرافي .

لهذه المناقصة  العروض تقديم موعد سبقت التي الخمس السنوات خالل األقل على سنتين تجربة صاحب 1.11

 ، بالعمل مع برنامج تصميم غرافي .

 

 المحاسب فرع في  االنترنت، على الحكومية المشتريات دائرة موقع من المناقصة مستندات تحميل يمكن .1

 :بالعنوان االنترنت، على التنظيم دائرة موقع ومن  www.mr.gov.il/purchasing: بالعنوان العام،

he/Departments/iplan. 

 االسئلة إرسال يجب. 12:00 الساعة 17.06.2019 تاريخ لغاية فقط خطياً  االستفسارية األسئلة تقديم يجب .2

 بالعنوان ، االلكتروني البريد عبر ، وورد ملف علىالسيدة دينا شارون ،   التنظيم، دائرة في للمسؤولة

DinaSh@iplan.gov.il  . 0747578358  يجب التأكد من وصول البريد االلكتروني بهاتف رقم  ،

 تاريخ من ابتداء إعالنات  العنوان تحت. he/Departments/iplanتنشر األجوبة في موقع االنترنت 

26.06.2019 

 المناقصات لصندوق ، المناقصة مستندات في المفصل بالشكل عرضه تقديم العرض مقدم على يجب .2

 ،C ، الفرع شنهافه بيت، جفعات شاؤول ، مبنى  12 هدفوس بيت شارع التنظيم دائرة في الموجود

 الساعة 08.07.2019  تاريخ لغاية 22:00-لــ 7:00  الساعات بين ، الخميس -األحد األيام في القدس،

12:00.  

بالسماح  تأخيرات حدوت ويحتملعند الدخول للمبنى   أمنية فحوصاتيجب االخذ بالحسبان وجود 

  للوزارة وعليه يجب االستعداد بالمالءمة .  بالدخول

 مستندات وبين اإلعالن نص بين مالءمة عدم أو تناقض وجود حالة في أنه بهذا يوضح لاللتباس، منعا  

 .الملزم هو المناقصة مستندات في المذكور ، المناقصة
 


