
 والبناء التخطيط مديرية
 المالية وزارة 

ولشعبة التخطيط ط القطرية لمنح خدمات استشارة تخطيطية لشعبة مؤسسات التخطي 2019/2 رقم لمناقصة
 الُمدمج

 

 
 

 

 خدمات لمنح 2019/2 رقم لمناقصة عروض لتقديم اإلعالن هذا خالل من تدعوكم, المالية وزارة – التخطيط مديرية

 .الُمدمج التخطيط ولشعبة القطرية التخطيط مؤسسات لشعبة تخطيطية استشارة

 

 العمل ماهية .1

دمج التخطيط وشعبة التخطيط مؤسسات شعبة ترغب  وتنوي تخطيطية استشارة خدمات بتلقي المُ

 .مستشارين أربعة حتى المناقصة هذه بواسطة تشغيل التخطيط مديرية

 التعاقد فترة .2

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

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

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

 .المناقصة مستندات في ُمفصل هو كما, تراكمية بصورة سنوات 5 عن تزيد ال بحيث

 

 المناقصة في االشتراك شروط .3

 :التالية المتطلبات جميع يستوفي طرفه من منفذ يقترح أن العرض ُمقدم على

 :تراكمية بصورة يلي فيما الُمفصلة المتطلبات جميع يستوفي أن الُمنفذ على: الُمنفذ مهارات

 هندسي أو المعماري التصميم في أو الجغرافيا في أول لقب صاحب: التالية المجاالت أحد في أول لقب صاحب 3.1
 الجامعات في المختلفة تعريفاتها بكافة المدن بتخطيط تخصيص مع ثاني لقب صاحب أو معماري تصميم

 .المختلفة

 

 الحصول تم, العالي للتعليم أخرى شهادة أو أكاديمي تعليم شهادة وجود حالة في أنه الى اإلشارة تجدر)*(  

 إرفاق يجب(, البالد في التعليم كان لو حتى) العالي التعليم مجلس قبل من بها معترف غير مؤسسة من عليها
 في الُمتبعة الجامعية لأللقاب اللقب موازنة بخصوص والتعليم التربية وزارة في األلقاب تقييم لجنة مصادقة

 .البالد جامعات

 

 األقل على اثنين لعملين, المناقصة لهذه العروض لتقديم األخير الموعد وحتى 2010/1 المواعيد في خبرة صاحب 3.2

 (:النوع نفس من األعمال تكون أن مانع ال يلي فيما الُمفصلة األعمال بين من

 .البناء لخطط رقابة أو مرافقة, تخطيط 3.2.1

 .ُمفصلة لخطط رقابة أو مرافقة, تخطيط 3.2.2

 

 خطة فحص أو رقابة أو مرافقة أو تخطيط أو تخطيط طواقم إدارة أو تخطيط إدارة –" رقابة أو مرافقة, تخطيط"

 واتخاذ التخطيط مؤسسات في مناقشتها حتى األقل على أو المفعول سارية تكون لكي نشرها وحتى بدايتها منذ
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 المصادقة موعد قبل سنة أو بدايتها من واحدة سنة لفترة األقل على أو التخطيط مؤسسة قبل من باإليداع القرار

 .عليها

 

 األموال اللوائح تعليمات وحسب الحصرية التخطيط مديرية اعتبارات حسب المستشار تصنيف تحديد سيتم .4

 .3 نوع من للمستشار التصنيف سيكون أقصى وكحد,  13.9.0.2 والتموين

 العام المحاسب شعبة في الحكومية المشتريات لمديرية االنترنت موقع من المناقصة مستندات على االطالع ُيمكن .5

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

www.iplan.gov.il خدمات مناقصات/ مناقصات تحت. 

: االلكتروني البريد بواسطة, word بملف, فقط خطيا ً واالستفسارات األسئلة إرسال يجب .6

OfirHa@iplan.gov.il استالم من التأكد يجب. 12:00 الساعة تمام في 10.2.2019 أقصاه موعد حتى 

 موقع في األجوبة نشر يتم سوف. 0747578134 رقم هاتف على االتصال بواسطة االلكتروني البريد

 .18.2.2019 تاريخ من ابتداءً " خدمات مناقصات/ مناقصات" العنوان تحت www.iplan.gov.il االنترنت

 مديرية في المناقصات لصندوق, المناقصة مستندات في الُمفصلة بالصورة عرضه تقديم العرض ُمقدم على .7

 -07:00 الساعات بين, الخميس – األحد أيام في, القدس ,C مدخل( شانهاڨ بيت) هدفوس بيت شارع, التخطيط

 . 12:00 الساعة تمام في 27.2.2019 أقصاه موعد حتى, 22:00

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

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

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

 .الُملزم هو يكون المناقصة مستندات في ورد ما
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