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لتقديم خدمات  15/2019وزارة المالية تطلب بهذا تلقي عروض للمناقصة رقم  -دائرة التنظيم

 .المركز ولواء أبيب تل لواءلمكاتب التنظيم  معمارية استشارة

 

 ماهية العمل .1

للهندسة المعمارية والتخطيط ن بتلقي خدمات استشارة امعنيالمركز  ولواء أبيب تل لواءمكاتب التنظيم 

 هذه المناقصة.بواسطة مستشارين  5 لغايةوبنية دائرة التنظيم تشغيل 

 فترة التعاقد .2
، بالخضوع إلجراءات المناقصة وتوقيع  2019 أيارالموعد المقدر لبداية تقديم الخدمات هو شهر  2.1

 "(.فترة االتفاقيةمخولي التوقيع على االتفاقية ولمدة سنة واحدة ) فيما يلي " 

يحفظ حق االختيار للجنة المناقصات، وفقاً لتقديراتها الحصرية، تمديد فترة االتفاقية بفترات محددة  2.2
 ، بموجب الشروط المفصلة في المناقصة.تراكميسنوات بشكل  5إضافية ال تزيد عن 

 شروط االشتراك بالمناقصة .3

في حالة كان مقدم العرض معنياً بتنفيذ الخدمات من قبل منفذ من قبله، يجب على مقدم : مالحظة مسبقة

وأيضاً ( 3.1انظر البند  )العرض استيفاء كافة شروط الحد األدنى لمقدم العرض كما ستفصل فيما يلي 

ا ستفصل كم( 3.2 البند دنى للمنفذ ) انظرمستشار من قبله يستوفي كافة شروط الحد األ –اقتراح منفذ 

بين مقدم  تطابقإذاً يوجد ، في حالة كون مقدم العرض فرد المعني بتزويد الخدمات بنفسه، فيما يلي

 (.3.2العرض وبين المنفذ، وأيضاً بموضوع شروط الحد األدنى المطلوبة ) أنظر البند  

 :تراكميالطلبات المفصلة فيما يلي بشكل  كافةيحق تقديم عرض لهذه المناقصة لكل من استوفى 

 تجربة مقدم العرض: 3.1

بتقديم استشارة في  يم العروض،والموعد األخير لتقد 1/2016صاحب تجربة مهنية ، بين المواعيد 

 مجال التخطيط.

 تجربة المنفذ ) المستشار(:  3.2

 صاحب لقب أول أو ثاني في الهندسة المعمارية )*(.  3.1 

 سجل المهندسين والمهندسين المعماريين. مهندس معماري مسجل في 3.2 

على األقل من  لمنتجينوالموعد األخير لتقديم العروض،  2012/1صاحب تجربة بين المواعيد  3.3

 بين المفصل فيما يلي ) ال مانع أن تكون المنتجات من نفس النوع(:

 تخطيط، مرافقة أو إشراف على خارطة هيكلية .  3.3.1 

 . تفصيلية خارطة على إشراف أو مرافقة تخطيط، 3.3.2 

 تخطيط، مرافقة أو إشراف على ترخيص أو رخصة أو تعليمات إقليمية .  3.3.3 

 . للتنفيذ خارطة على إشراف أو مرافقة تخطيط، 3.3.4 

  تصميم هندسة معمارية أو ملحق تطوير .  خارطة على إشراف أو مرافقة تخطيط، 3.3.5 

تخطيط، تحضير ، مراقبة أو إشراف على خارطة، ترخيص أو رخصة من  –" تخطيط، مرافقة أو إشراف " 

 بدايتها وحتى مرحلة نشرها أو على األقل حتى البحث فيها في مؤسسات التنظيم.
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يؤكد بهذا أنه في حالة شهادة تعليم أكاديمية أو تعليم عالي آخر، من مؤسسة غير معترف فيها من قبل )*(  

لو تم التعليم في البالد( ، يجب إرفاق تصريح لجنة تقييم األلقاب في وزارة حتى  )مجلس التعليم العالي 

 المعارف حول معادلة ألقاب التعليم العالي المتعارف عليها في الجامعات في البالد.

 

 ، العام المحاسب فرع في االنترنت على الحكومية المشتريات دائرة موقع في المناقصة مستندات على االطالع يمكن. 4

 بالعنوان ، االنترنت على التنظيم دائرة موقع وفي www.mr.gov.il/purchasing  بالعنوان

www.gov.il/he/Departments/iplan  

 بالعنوان ، االلكتروني البريد عبر وورد ملف في فقط، خطياً  واالستفسارات االسئلة تقديم يجب. 5

IlanaSu@iplan.gov.il االلكتروني البريد وصول من التأكد يجب. 12:00 الساعة لغاية 2019.0409.  تاريخ لغاية 

 www.gov.il/he/Departments/iplan: بالعنوان االنترنت، موقع في األجوبة تنشر.  03-7632589 رقم بهاتف

 .17.04.2019  تاريخ من إعالنات ابتداء  العنوان دائرة التنظيم / تحت

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

 22:00-لـ 7:00  الساعات بين ، الخميس – األحد األيام في القدس في ،C  المدخل( شنهاف بيت) 12 هدفوس بيت شارع

 . 12:00 الساعة 07.05.2019 تاريخ لغاية

 .للمبنى الدخول بإمكانية تأخيرات حودث ويمكن  أمنية فحوصات لوجود انتباهكم، نلفت* 

 .التنظيم لدائرة التابع المناقصات لصندوق العرض إدخال من التأكد يجب* 

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

 .الملزم هو الناقصة مستندات في المذكور

 

 

 

 

 

 


