سلطة أراضي إسرائيل
مناقصة رقم 301/2021
لتقديم خدمات مسح لفحص احتياطي األراضي والجدوى واالستعداد للتخطيط وللتسويق
 .1سلطة أراضي إسرائيل ( فيما يلي" :السلطة")  ،تطلب بهذا تلقي عروض للمناقصة المذكورة أعاله لتقديم خدمات مسح لتقصي وتحديد
احتياطي األراضي وفحص الجدوى واالستعداد للتخطيط ،للتطوير ،للتسويق كخلفية للترويج وتعزيز فعاليات التخطيط ،الكل بموجب المفصل
فيشروط المناقصة.
 .2مواعيد المناقصة:

الفعاليات

الموعد

الموعد األخير لتقديم األسئلة االستفسارية

06/05/2021

الموعد األخير للرد على األسئلة االستفسارية

20/05/2021

الموعد األخير لتقديم العروض للمناقصة
مدة سريان العروضوكفالة المناقصة

 ،01/06/2021الساعة 12:00
31/12/2021

 .3في هذه المناقصة سيتم اختيار عدد من الفائزين .سلطة أراضي إسرائيل ستتعاقد مع كل فائز في المناقصة ،بعقد لفترة سنتين  .يحق للسلطة،
تمديد فترة التعاقد لفترة أو لفترات إضافية لغاية ثالث سنوات إضافية بموجب المفصل في شروط المناقصة.
 .4تشمل الخدمات الطلوبة خدمات مسح لفحص احتياطي األراضي والجدوى واالستعداد للتخطيط والتسويق بموجب المفصل في مستندات
المناقصة على مالحقها.
 .5شروط االشتراك في المناقصة مفصلة في شروط المناقصة ،وهي تشمل ،فيما تشمله ،الشروط التالية:
أ .مقدم العرض هو فرد مشتغل مرخص أو اتحاد مسجل في إسرائيل.
ب .يستوفي مقدم العرض الطلبات بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية  ،للعام .1976-
ج .تقديم كفالة مناقصة ،بقيمة  10,000ش.ج بموجب المفصل في شروط المناقصة ،يعتبر شرط حد أدنى لالشتراك في المناقصة.
د .العمل األساسي لمقدم العرض هو في مجال تخطيط المدن ،الجغرافيا ،الهندسة المعمارية ،الهندسة أو إدارة التخطيط.
هـ .يجب على مقدم العرض عرض طاقم مهني لتقديم الخدمات يشمل ُمخطط ،خبير اقتصادي ومخ ّمن أراضي بموجب المفصل في
شروط المناقصة.
 .6تحتفظ سلطة أراضي إسرائيل لنفسها بالحق بعدم قبول أي عرض ،التراجع عن المناقصة ،إلغائها وكذلك تأجيل موعد تقديم العروض .

 .7يمكن تقديم أسئلة استفسارية عبر البريد االلكتروني على العنوان  ، michraz-301-2021@land.gov.ilحتى التاريخ المسجل
في جدول مواعيد المناقصة،أعاله في البند رقم .2
 .8تُنشر مستندات المناقصة ،األجوبة على األسئلة االستفسارية ،وأيضا ً كل تغيير في شروط المناقصة ،في موقع دائرة المشترايات الحكومية
على االنترنت بالعنوان  ،www.mr.gov.ilوتعتبر ُملزمة وجزء ال يتجزأ من مستندات المناقصة.
.9
أ .يجب تقديم العروض للمناقصة ،في صندوق المناقصات المخصص لهذه المناقصة  ،الموجود في مكاتب مقر السلطة في شارع
هتسفي ( 15مبنى بيزك)  ،القدس (في الطابق السادس) .يُلصق على الصندوق إعالن مع اسم المناقصة ورقمها.
ب .يجب تقديم العروض حتى التاريخ والساعة المسجلين في جدول مواعيد المناقصة ،أعاله في البند رقم  .2العروض التي ال
توجد في الموعد المذكور أعاله في صندوق المناقصات ،لن يُبحث فيها.
 .10المواضيع المذكورة في هذا اإلعالن هي للمعرفة العامة فقط .المذكور في المناقصة والمذكور هنالك فقط هو ال ُملزم.

