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وزارة السياحة

1.  الرشكة الحكومية لحاميات البحر امليت م.ض )“الرشكة “(, تطلب بذلك عروض لتلقي خدمات تنظيم, إقامة وصيانة 
ملركز فعاليات ممتعة - “شاعر ليام هميلح”, الكل كام هو موصوف يف مستندات املناقصة. 

.www.haganat.co.il :2.  ميكن االطالع عىل وتحميل مستندات املناقصة يف موقع االنرتنت للرشكة
3.  جولة مقدمي عروض تُقام يف يوم 16.11.2020 يف الساعة 11:00. نقطة التجمع لجولة املقدمني هي: غرفة الجلسات 
يف مكاتب املجلس اإلقليمي ميچيلوت يام هميلح. املشاركة يف جولة املقدمني هي إلزامية وهي تُشكل رشط حد أدىن 

للمشاركة يف املناقصة. 
4.  املشاركة يف املناقصة غري مرتبطة بدفع, ولكنها مرشوطة بالتسجيل للمناقصة, وذلك ال يتأخر من يوم 30.11.2020. 

التسجيل كاملذكور إلزامي ويُشكل رشط حد أدىن للمشاركة يف املناقصة. 
 ,30.11.2020 يوم  من  يتأخر  ال  تقدميها  ميكن  للمناقصة  تسجلوا  الذين  العروض  مقدمي  قبل  من  توضيح  5.  أسئلة 

كاملفصل يف مستندات املناقصة. 
6.  رشوط حد أدىن للكفاءة، اعتبارات الختيار مقدمي عروض ذوي كفاءة، و/أو مفضلني, وكافة باقي الرشوط والقيود 

بخصوص املناقصة واالشرتاك فيها, مفصلة يف مستوى الطلب.  
من دون اإلساءة للمذكور أعاله, رشوط الحد األدىن للكفاءة تشمل, بني أمور أخرى, الرشوط التالية:   

أ.  خالل الفرتة التي بدايتها يف يوم 1.1.2010, مقدم العرض وصف, نظم وأقام مركز زّوار و/أو متحف و/أو مركز   
فعاليات ممتعة و/أو عروض مركبة بواحد من املذكور أعاله, بصيغة Turn-key Project, مبا يالئم واحدة من 

البدائل املفصلة يف مستند الدعوة,
ب.  خالل الفرتة التي بدايتها يف يوم 1.1.2010, مقدم العرض منح 12 شهر خدمات صيانة متواصلة ملركباّت الفعالية   
املمتعة )فحوى و/أو مولتيميديا و/أو تكنولوجيا( مبرشوع من نوع مركز زوار و/أو متحف و/أو مركز فعاليات 

ب ممتعة و/أو عروض مركبة من واحد من املذكور أعاله, 
ج.  أعضاء الفريق املعروض من قبل مقدم العرض يف اطار املناقصة )مدير مرشوع, مهندس معامري ومهندس مناظر   

طبيعية( يستوفون الرشوط املحددة يف مستند الدعوة,
تقديم كفالة مناقصة بقيمة 30,000ش.ج, د.   

مقدم العرض هو مشغل, كتعريف املصطلح يف قانون قيمة الرضيبة اإلضافية, 1975,  هـ.   
و.  مقدم العرض يدير كتباً كاملطلوب حسب كل قانون وحسب قانون صفقات جهات عامة )تطبيق إدارة حسابات   

ودفع رضيبة(, 1976,
   الكل كام هو مفصل يف مستند الدعوة ووفق تعليامته.

7.  يجب تقديم العروض مبوجب التعليامت التي تحددت يف مستند الدعوة, يف مغلف موقع اىل صندوق املناقصات يف 
مكاتب الرشكة, ال يتأخر عن يوم 31.1.2021 يف الساعة 14:00. 

8.  تحتفظ الرشكة لنفسها بحق تغيري كل واحد من رشوط املناقصة, الكل مبا يالئم الصالحية املقدمة لها من سلطة كل 
قانون وكام تقرر يف مستندات املناقصة.

9.  ال تلتزم الرشكة بقبول العرض األرخص أو أي عرض كان. 
10.  تشمل املناقصة إجراء فحص ذي مرحلتني.

11.  تحتفظ الرشكة لنفسها بحق إقامة مداوالت مع املقدمني أو اٍي منهم وكذلك إدارة اجراء تنافيس إضايف الكل كام هو 
مفصل يف مستند الدعوة. 

12.  تغيري رشط اِي كان من رشوط املناقصة, مبا يف ذلك تغيري يف احد املواعيد املفصلة أعاله, يُنرش يف موقع اإلنرتنت للرشكة 
ويف خرب للمقدمني الذين تسجلوا للمناقصة فقط. عىل مسؤولية املقدمني أن يفحصوا بشكل دائم االخبار التي تُنرش 

يف موقع االنرتنت, كلام توفرت. 
13.  املذكور أعاله هو لهدف معرفة عامة, ويف كل حالة, تعليامت مستندات املناقصة فقط تُلزم الرشكة.  

الشركة احلكومية حلمايات البحر امليت م.ض

نستثمر في السياحة!

مناقصة
رقم

دعوة لتقدمي عروض ملنح خدمات تنظيم, 
إقامة وصيانة ملركز فعاليات ممتعة-

"شاعر ليام هميلح"

مناقصة لبيع/ استئجار أمالك

رشكة عميدار، تطلب بهذا استالم عروض المتالك حقوق ملكية/ استئجار يف امالك يف العناوين التالية:  .1
أ.  مناقصة رقم ع م/2020/675 عنوان: شارع تسيونا تجر 21، تل أبيب يافا، بلوك: 7023 قسيمة: 74، قسيمة   

جزئية: 4.
ب.  مناقصة رقم ع م/2020/681 عنوان: شارع بن عاديا شموئيل 16 تل أبيب يافا، بلوك: 9009 قسيمة: 48،   

وحدة: 3.
ج.  مناقصة رقم ع م/2020/682 عنوان: شارع عني كريم 92، اورشليم، بلوك: 30939 قسيمة 4، قسيمة مؤجرة.  

د.  مناقصة رقم ع م/2020/683 عنوان: شارع ايالت 50، تل أبيب يافا، بلوك: 7083 قسيمة: 128، وحدة 4.  
وسلطة   ،www.amidar.co.il عميدار:  انرتنت  مواقع  يف  مفصلة  الزيارة،  مواعيد  وايضا  األمالك  تفاصيل  2.  سائر 

 www.land.gov.il :أرايض ارسائيل
العروض موجود يف مكاتب رشكة عميدار، يف مركز عزرائييل، شارع هروكميم 26  لتقديم  املناقصات  3.  صندوق 

حولون، بناية D، الطابق 6.
4.  املوعد األخري لتقديم العروض يوم االثنني 30 نوفمرب الساعة 12:00.

كل عرض ال يعرث عليه يف صندوق املناقصات يف الساعة املحددة لن يقبل ولن يشرتك يف املناقصة.

عميدار, الشركة الوطنية لالسكان في اسرائيل م. ض

رشكة عميدار، تطلب بهذا استالم عروض المتالك حقوق ملكية/ استئجار يف امالك يف العناوين التالية:  .1
أ.  مناقصة رقم ع م/2020/675 عنوان: شارع تسيونا تجر 21، تل أبيب يافا، بلوك: 7023 قسيمة: 74، قسيمة   

جزئية: 4.
ب.  مناقصة رقم ع م/2020/681 عنوان: شارع بن عاديا شموئيل 16 تل أبيب يافا، بلوك: 9009 قسيمة: 48،   

وحدة: 3.
ج.  مناقصة رقم ع م/2020/682 عنوان: شارع عني كريم 92، اورشليم، بلوك: 30939 قسيمة 4، قسيمة مؤجرة.  

د.  مناقصة رقم ع م/2020/683 عنوان: شارع ايالت 50، تل أبيب يافا، بلوك: 7083 قسيمة: 128، وحدة 4.  
وسلطة   ،www.amidar.co.il عميدار:  انرتنت  مواقع  يف  مفصلة  الزيارة،  مواعيد  وايضا  األمالك  تفاصيل  2.  سائر 

 www.land.gov.il :أرايض ارسائيل
العروض موجود يف مكاتب رشكة عميدار، يف مركز عزرائييل، شارع هروكميم 26  لتقديم  املناقصات  3.  صندوق 

حولون، بناية D، الطابق 6.
4.  املوعد األخري لتقديم العروض يوم االثنني 30 نوفمرب الساعة 12:00.

كل عرض ال يعرث عليه يف صندوق املناقصات يف الساعة املحددة لن يقبل ولن يشرتك يف املناقصة.

عميدار, الشركة الوطنية لالسكان في اسرائيل م. ض

عميدار، الرشكة الوطنية لالسكان يف ارسائيل م. 
ض )فيام ييل: “عميدار” و/أو “طالبة العمل” و/

أو “الرشكة”(، تدعو بهذا مناقصة لتزويد وسائل 
عميدار  لرشكة  منطوق  ليسينغ  بأسلوب  نقل 
املناقصة،  مستندات  يف  مفصل  هو  كام  والكل 
عىل  عميدار،  رشكة  انرتنت  موقع  يف  املنشورة 
العنوان: www.amidar.co.il )تحت مناقصات- 
عىل  للحصول  طلبات  و/أو  أسئلة  خدمات(. 
خطيا  عميدار  ملمثل  متريرها  يجب  ايضاحات 
eti@ :فقط، بواسطة بريد ألكرتوين عىل عنوان

optm.co.il حتى يوم 2020/11/15 يف الساعة 
خطيا  تقدم  عميدار  رشكــة  تلبيات   .12:00
فقط، وتنرش يف موقع انرتنت الرشكة حتى يوم 
وتغيريات  تصليحات  فيها  )مبا   ،2020/11/22
www. العنوان:  عىل  املناقصة(،  مستندات  يف 

amidar.co.il )تحت مناقصات- خدمات(.
عىل مسؤولية املتقدمني متابعة النرش والحتلنة 
بالنسبة  عميدار  رشكة  موقع  يف  تنرش  التي 
صندوق  يف  العروض  تقديم  يجب  للمناقصة. 
مركز  يف  عميدار،  رشكة  مكاتب  يف  املناقصات 
الطابق  حولون،   26 هروكميم  شارع  عزرائييل، 


