
 دائرة التنظيم 

 وزارة المالية 

 لتقديم خدمات طباعة، تسجيل ونسخ  13/2019مناقصة رقم 
 

لتقديم خدمات  13/2019وزارة المالية تطلب هذا تلقي عروض للمناقصة رقم  -دائرة التنظيم
 طباعة، تسجيل ونسخ لدائرة التنظيم.

 
 عام .1

 في هذه المناقصة ثالث مجموعات عنقودية :

 .مقر ولواء القدس – 1 المجموعة العنقودية رقم  1.1

 لواء الجنوب ، لواء المركز ولواء تل أبيب .  – 2  رقم العنقودية المجموعة 1.2

 لواء حيفا ولواء الشمال . – 3  رقم العنقودية المجموعة 1.3

 

يحق لمقدم العروض تقديم عرض لمجموعة عنقودية واحدة أو لكافة المجموعات. ال يمكن تقديم عرض 

 لمجموعتين عنقوديتين.

 فترة التعاقد .2

فترة التعاقد لتقديم الخدمات هي لسنة واحدة من موعد توقيع المديرة العامة لدائرة التنظيم ومحاسبة  2.1

 "(. فترة االتفاقيةفيما يلي :"  )دائرة التنظيم 

يحفظ للجنة المناقصات، وفقاً لتقديراتها الحصرية ،  حق الخيار بتمديد فترة االتفاقية بفترات محددة  2.2
وبنفس الشروط، ولغاية خمس سنوات بالمجموع الكلي ، وذلك بموجب الشروط والمقابل بموجب إضافية 

 المفصل في مستندات المناقصة وفي االتفاقية .

 شروط االشتراك بالمناقصة  .3

 مقر ولواء القدس: – 1شروط حد أدنى لمقدم العرض للمجموعة العنقودية رقم 

 

لثالثة زبائن، حيث استوفت الخدمات لكل زبون  تسجيل ونسخ  خدمات مقدم العرض زود 3.1.1
 :بشكل تراكميالشروط التالية ، 

قُدمت الخدمات لمدة سنة واحدة على األقل لكل زبون بالسنوات الخمس  3.1.1.1.1
 التي سبقت موعد تقديم العروض لهذه المناقصة .

ش.ج  400,000قُدمت الخدمات لكل زبون بحجم مالي ال يقل عن  3.1.1.1.2
 المضافة بالمعدل لسنة التعاقد. يشمل ضريبة القيمة

 

لواء الجنوب، لواء المركز ولواء تل أبيب  – 2 رقم العنقودية للمجموعة العرض لمقدم أدنى حد شروط

 لواء حيفا ولواء الشمال : – 3و/أو المجموعة العنقودية رقم 

 

 زبون لكل الخدمات استوفت حيث زبائن، لثالثة  ونسخ تسجيل خدمات زود العرض مقدم 3.1.2

 :تراكمي بشكل ، التالية الشروط

 سبقت التي الخمس بالسنوات زبون لكل األقل على واحدة سنة لمدة الخدمات قُدمت 3.1.2.1.1 

  المناقصة لهذه العروض قديمت  موعد

 يشمل ج.ش 200,000قُدمت الخدمات لكل زبون بحجم مالي ال يقل عن  3.1.2.1.2

 .التعاقد لسنة بالمعدل المضافة القيمة ضريبة
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 شروط حد أدنى لمدير الزبون لكافة المجموعات العنقودية:

 مدير الزبون المقترح هو صاحب شهادة لقب أكاديمي أول على األقل . 3.1.3

مدير الزبون يجب أن يكون صاحب تجربة ثالث سنوات على األقل ، التي سبقت موعد تقديم  3.1.4
العروض ، بإدارة خدمات تسجيل ونسخ لزبونين اثنين على األقل، بحجم مالي ال يقل عن   

 ش.ج يشمل ضريبة القيمة المضافة لكل زبون. 200,000
 . ال مانع من عرض نفس المدير لعدة مجموعات عنقودية 

في فرع المحاسب   االنترنت، على الحكومية المشتريات دائرة موقع من المناقصة مستندات تحميل يمكن .4

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

 . https://www.gov.il/he/Departments/iplanبالعنوان 

يجب إرسال . 0021: الساعة 07.05.2019يجب تقديم األسئلة االستفسارية خطياً فقط لغاية تاريخ  .5
على ملف وورد ، عبر البريد االلكتروني ، بالعنوان االسئلة للمسؤولة في دائرة التنظيم، 

yafitka@iplan.gov.il.  تنشر األجوبة في موقع انترنت 

https://www.gov.il/he/Departments/iplan  نات" ابتداء من تحت العنوان  إعال

  .21.05.2019تاريخ 

يجب على مقدم العرض تقديم عرضه بالشكل المفصل في مستندات المناقصة ، لصندوق المناقصات  .6

 -، القدس، في األيام األحدC المدخل( بيت شنهاف) 12الموجود في دائرة التنظيم شارع بيت هدفوس 

 . 12:00 الساعة 05.06.2019 لغاية تاريخ  22:00-لــ 7:00 الخميس ، بين الساعات 

 توجد فحوصات أمنية ويحتمل حدوت تأخيرات بالدخول للمبنى . نلفت انتباهكم،* 

 يجب التأكد من إدخال العرض لصندوق المناقصات في دائرة التنظيم.* 

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

 المناقصة ، المذكور في مستندات المناقصة هو الملزم.مستندات 
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