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 خدماتلتقديم  19/2019وزارة المالية تطلب بهذا تلقي عروض للمناقصة رقم  -دائرة التنظيم

  التنظيم دائرةل التحتية البنى مجاالت في استشارية

 

 ماهية العمل .1

، دائرة دائرة التنظيم معنية بتلقي خدمات استشارية في مجال البنى التحتية لدائرة التنظيم في لواء الجنوب

الشمال وللجنى البنى التحتية  لواء في التنظيم دائرةحيفا ،  لواء في التنظيم دائرة لواء تل أبيب، التنظيم في

مستشارين بواسطة هذه  7الوطنية ) فيما يلي :" لجنة البنى التحتية (، وبنّية دائرة التنظيم تشغيل لغاية 

 المناقصة .

 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 " 

محددة  تمديد فترة االتفاقية بفتراتلللجنة المناقصات، وفقاً لتقديراتها الحصرية،  الخياريحفظ حق  2.2

 ، بموجب الشروط المفصلة في المناقصة.تراكميسنوات بشكل  5إضافية ال تزيد عن 

 شروط االشتراك بالمناقصة .2

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 

ستفصل فيما كما ( 3.2دنى للمنفذ ) انظر مستشار من قبله يستوفي كافة شروط الحد األ –اقتراح منفذ 

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

 (.3.2وبين 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 خدمات تنظيم. والموعد األخير لتقديم العروض، 1/2016صاحب تجربة بين المواعيد 

 :تراكمييجب على المنفذ استيفاء كافة الطلبات المفصلة فيما يلي بشكل : مهارات المنفذ 3.2

 صاحب الهندسة ،صاحب لقب أول في واحد من المواضيع التالية : صاحب لقب أول في  3.2.1  
الجغرافيا،  في أول لقب صاحب هندسة البيئة ، في أول لقب صاحبالهندسة المعمارية،  في أول لقب

صاحب لقب صاني مع تخصص بتخطيط وتنظيم مدن بموجب تعريفاته المختلفة من مؤسسة معترف فيها 
 للتعليم العالي بموجب القانون.

 من فيها معترف غير مؤسسة من آخر، عالي تعليم أو أكاديمية تعليم شهادة حالة في أنه بهذا يؤكد  
 في األلقاب تقييم لجنة تصريح إرفاق يجب ،( البالد في التعليم تم لو حتى)  العالي التعليم مجلس قبل

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

خرائط  6 -لـ والموعد األخير لتقديم العروض ، 1/2009صاحب تجربة مهنية، بين المواعيد  3.2.2
 من المفصلة فيما يلي :

فحص خرائط بنى تحتية لمؤسسة تنظيم قطرية ، لوائية أو محلية ، في نطاق دائرة التنظيم أو  3.2.2.1
 دائرة تنظيم لوائية أو في طاقم مهندس للجنة محلية .

 يط، مرافقة أو إشراف على خارطة بنى تحتية .تخط 3.2.2.2

 تحضير وتطوير مستند سياسة في مجال البنى التحتية . 3.2.2.3
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مطار ، ميناء ، مرسى ، منشأة لتحلية المياه، منشآت مياه  -بموضوع هذا البند: " بنى تحتية "
بما في ذلك مجمعات ، مواقع إزالة النفايات واالهتمام فيها ، منشآت اتصاالت، محطة  وصرف صحي ،

توليد كهرباء، منشأة لتخزين النفط، الغاز والوقود، طريق في شبكة طرق قطرية، سكة حديد، منشآ 
 غاز ومنشآت الغاز الطبيعي السائل، مواقع تحجير وتعدين.

 

ة في موقع انترنت دائرة المشتريات الحكومية فرع المحاسب العام يمكن االطالع على مستندات المناقص. 4

وفي موقع انترنت دائرة التنظيم بالعنوان   www.mr.gov.il/purchasingبالعنوان  

www.gov.il/he/Departments/iplan. 

 

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

ayalaga@iplan.gov.il   يجب التأكد من . 12:00 لغاية الساعة 30.04.2019 لغاية تاريخ

مديرية التنظيم  األجوبة في موقع انترنتتنشر . 6263803-08وصول البريد االلكتروني بهاتف رقم 

ابتداء من  دائرة التنظيم تحت عنوان "  www.gov.il/he/Departments/iplan  بالعنوان

 13.05.2019 تاريخ 

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

الخميس ، بين  -في األيام األحد القدس،، C ) بيت شنهاف( ، المدخل 12 بيت هدفوسدائرة التنظيم، شارع 

 . 12:00 الساعة 22.05.2019لغاية تاريخ  22:00-لـ 7:00الساعات 

 إمكانية الدخول للمبنى.بنلفت انتباهكم، يوجد فحص أمني ويحتمل حدوث تأخيرات * 

 العرض لصندوق المناقصات لدائرة التنظيم. من إدخاليجب التأكد * 

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

 مستندات المناقصة، المذكور في مسندات المناقصة هو الملزم.
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