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 2019/1 رقم لمناقصة عروض لتقديم اإلعالن هذا خالل من تدعوكم, المالية وزارة – التخطيط مديرية

 لصالح لجنة البنية التحتية الوطنية. طاقم تخطيطرئيس  –لمنح خدمات استشارة 

 

 

 ماهية العمل .1

"( هي هيئة تخطيط متخصصة بدعم لجنة البنية التحتية الوطنية" لجنة البنية التحتية الوطنية )فيما يلي:

 تخطيط البنية التحتية الوطنية ذات األهمية الوطنية.

مستشارين بيئة لوظيفة  4لغرض تنفيذ مهامها تغرب لجنة البنية التحتية الوطنية بالتعاقد مع حتى 

 رئيس طاقة بيئة.

فائزين يخضع لقرار وزير المالية )بموافقة وزير حماية يوضح وُيشدد أن التوقيع على االتفاقية مع ال

, ولن يكون 1965للعام  -ه لقانون التخطيط والبناء6البيئة( دمج الفائزين في قائمة بموجب المادة 

 للفائزين أي ادعاء ضد مديرية التخطيط بهذا الخصوص.

 

 التعاقد فترة .2

, ولقرار المناقصة إلجراءات يخضع ,2019نيسان  شهر هو الخدمات منح لبدء التقديري الموعد 2.1

 بالتوقيع المخولون ولتوقيع ه لقانون التخطيط والبناء,6وزير المالية دمج الفائزين في قائمة بموجب المادة 

 "(.االتفاقية فترة: "يلي فيما) واحدة سنة لمدة االتفاقية على

 ُمحددة بفترات التعاقد فترة بتمديد, الحصرية اعتباراتها حسب, الحق لنفسها المناقصات لجنة تحفظ 2.2

 .المناقصة مستندات في ُمفصل هو كما, تراكمية بصورة سنوات 8 عن تزيد ال بحيث إضافية

 

 المناقصة في لالشتراك الُمسبقة الشروط .3

 ُمقدم على, طرفه من ُمنفذ بواسطة الخدمات تقديم يتم أن العرض ُمقدم رغب حال في :ُمسبقة مالحظة

 البند راجع) الحقا   تفصيلها يتم سوف والتي العرض لُمقدم األدنى الحد شروط جميع استيفاء العرض

 البند راجع) للُمنفذ األدنى الحد شروط جميع يستوفي مستشار – طرفه من ُمنفذ يقترح أن وعليه( 3.1

 بتزويد يرغب فرد شخص عن عبارة الُمنفذ كانت حالة وفي, الحقا   تفصيلها يتم سوف والتي (3.2

 األحد بشروط يتعلق بما ذلك في بما, الُمنفذ وبين العرض ُمقدم بين تطابق يوجد أنه أي, بنفسه الخدمة

 (.3.2 البند راجع) المطلوبة األدنى

 :تراكمية بصورة الحقا   الُمفصلة المتطلبات جميع يستوفي لمن المناقصة هذه على عرض تقديم يحق

 

 :العرض ُمقدم خبرة 3.1
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 العروض لتقديم األخير الموعد وحتى 2015/1 الفترة في األقل على واحدة لسنة مهنية خبرة صاحب

 .التخطيطبمنح استشارة في مجال 

على الُمنفذ أن يستوفي جميع المتطلبات المفصلة على النحو التالي بصورة  :مهارات الُمنفذ 3.2

 تراكمية:

من مؤسسة أكاديمية معترف بها في أحد المجاالت التالية: و/أو لقب ثاني صاحب لقب أول  3.2.1

تصميم معماري أو هندسة مدنية أو علوم الطبيعة أو علوم البيئة أو الجغرافيا أو تخطيط المدن بكافة 

 تعريفاتها في المؤسسات المختلفة.

عالي, تم تجدر اإلشارة الى أنه في حالة وجود شهادة تعليم أكاديمي أو شهادة أخرى للتعليم ال

الحصول عليها من مؤسسة غير معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي )حتى لو كان التعليم في 

البالد(, يجب إرفاق مصادقة لجنة تقييم األلقاب في وزارة التربية والتعليم بخصوص موازنة اللقب 

 لأللقاب الجامعية الُمتبعة في جامعات البالد.

 

 .وات على األقل في مجال التخطيط )**(سن 10صاحب خبرة مهنية لمدة  3.2.2

والموعد األخير لتقديم العروض للمناقصة, بإدارة, دعم  2008/1صاحب خبرة بين المواعيد  3.2.3

ومرافقة أو فحص حتى مصادقات الجهات المختصة, على األقل لثالثة مشاريع من المشاريع التالية 

 )ال مانع أن تكون المشاريع من نفس النوع(:

 شامل والتجدد البلدي.خطة لتوسيع  3.2.3.1

خطة للبنية التحتية الوطنية )خطة للبنية التحتية الوطنية أو خطة بناء بلدية أو خطة  3.2.3.2
 بناء قطرية(.

مستند سياسات بمستوى قطري أو لواء أو مستند سياسات للتجدد البلدي أو لجزء  3.2.3.3
 كبير من البلدة.

 

 

 يعني التعريف: 3.2.3)*( بخصوص البند  

إدارة, دعم ومرافقة أو فحص خطة من بدايتها وحتى نشرها لمنحها  -دعم ومرافقة أو فحص"  "إدارة,

 سريان أو على األقل حتى مناقشتها في مؤسسات التخطيط واتخاذ قرار لإليداع من قبل مؤسسة التخطيط.

 50,000 خطة محلية ُتمكن من إضافة مساحة ُتمكن من البناء بحجم –"خطة لتوسيع شامل وتجدد بلدي" 

 وحدة سكنية. 200متر مربع أو أكثر ألهداف رئيسية أو خطة تجدد النمط البلدي لما يزيد عن 

 دونم على األقل. 1,000مساحة  –"لجزء كبير من المدينة" 

* خبرة رئيس طاقم البيئة المطلوب في هذه المناقصة, هو بسبب تعقيد وميزة المشاريع التي تقع ضمن نطاق 

بنية التحتية الوطنية مع التشديد على أن الخدمات تحتاج للكثر من المعرفة والخبرة وفقاً لما مسؤولية لجنة ال

 هو مطلوب في شروط الحد األدنى للمناقصة.

 

 شعبة في الحكومية المشتريات لمديرية االنترنت موقع من المناقصة مستندات على االطالع ُيمكن .4

 التخطيط لمديرية االنترنت موقع وفي www.mr.gov.il/purchasing بالعنوان العام المحاسب

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

: االلكتروني البريد بواسطة, word بملف, فقط خطيا   واالستفسارات األسئلة إرسال يجب .5

ronre@iplan.gov.il من التأكد يجب. 0012: الساعة تمام في 13.2.2019 أقصاه موعد حتى 

 في األجوبة نشر يتم سوف. 0747578214 رقم هاتف على االتصال بواسطة االلكتروني البريد استالم

http://www.mr.gov.il/purchasing
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 تاريخ من ابتداء  " خدمات مناقصات/ مناقصات" العنوان تحت www.iplan.gov.il االنترنت موقع

24.2.2019. 

 في المناقصات لصندوق, المناقصة مستندات في الُمفصلة بالصورة عرضه تقديم العرض ُمقدم على .6

الخميس, بين  –في أيام األحد , القدس ,Cبيت هدفوس )بيت شانهاڨ( مدخل  شارع, التخطيط مديرية

 . 12:00 الساعة تمام في 7.3.2019 أقصاه موعد , حتى22:00 -07:00الساعات 

 

 الدخول إمكانية منح في التأخيرات بعض هناك تطرأ وقد  أمني فحص وجود االعتبار بعين األخذ يجب* 

 .للمبنى

 .التخطيط لمديرية التابع المناقصات لصندوق العرض إدخال من التأكد يجب* 

 مستندات وبين اإلعالن صيغة بين تناقض وجود حالة في أنه الى اإلشارة تجدر, باليقين الشك لقطع* 

 .الُملزم هو يكون المناقصة مستندات في ورد ما فإن, المناقصة

 

 

 

http://www.iplan.gov.il/

