
 
 

 مناقصة إعالن عن 

 2020/11 مناقصه رقم 

ة خدمات في مجال  \لمزود     تعلن الجمعية البلدية لتطوير التعليم والرفاه في ام الفحم عن حاجتها 

  وذلك التابعة للجمعية   מעונות יום(اليومية )  االشراف اإلداري والتربوي على أطر الحضانات 

 اضافيتين. للتمديد لسنتين  قابلة  ة سن لمدة

في مبنى البلدية  من مكاتب الجمعية  ونماذج الطلب    ة المفصل  ة شروط المناقص  على يمكن الحصول  

الرابع غرفة  الدوار األول   بين  من االحد حتى الخميس    العمل الرسمية أيام  , في    113الطابق 

رسوم المناقصة    .     048285640على هاتف  وبالتنسيق المسبق    14:00حتى    10:00الساعات  

 ال ترد.  ج ش. 300

 : المطلوبة الشروط 

المزود  .1 للخدمات  \على  المباشر  حاصل أة  يكون  في    ن  األقل  على  الثاني  اللقب  على 

 تخصصات التربية والطفولة المبكرة. 

المزود  .2 للخدمات \على  المباشر  ذ أ  ة  يكون  مثبتة    ان  عن  تجربة  تقل  في    3ال  سنوات 

 .   מעונות יום()  مرخصة أطر حضانات يومية على  االشراف اإلداري 

اإلرشاد    سنوات في   3ال تقل عن  تجربة مثبتة    ان يكون ذ أة المباشر للخدمات  \على المزود  .3

  ىعل)حضانتان اثنتان    مختلفة  מעונות יום()مرخصة  يومية    حضانات أطر    في    التربوي

  حضانات ضمن    رشاد اإل  في  سنوات   3  عن  تقل  ال  مثبتة  تجربة  أيضا  يتضمن ذلك .(األقل

 (. תכליתי  רב  מעון )  األهداف متعددة
في العمل    قلعلى األ  ة سنة واحد بتة  تجربة مث  اان يكون ذ   مات ة المباشر للخد \على المزود  .4

 . اليومية لحضانات ن ابشؤو  الوزارات التي تعنى و سلطات محلية مختلفة المباشر مع 

في استصدار التصاريح  ن يكون صاحب تجربة مثبتة  أ للخدمات    المباشر   ة \على المزود  .5

من  وفي    ،الحضانات   وترخيص   لتشغيل الالزمة   المستحقة  الميزانيات  وإدارة  تحصيل 

  الوزارات المختلفة.



 
المزود  .6 للخدمات  \على  بة  دراية  على  يكون  واجميع  أن  واإلجراءات  نظمة  أل القوانين 

، وأن  األهدافالعادية والحضانات متعددة  بالحضانات اليوميةّ    الجودة المتعلقة ومقاييس  

 . ها وتطبيقهاخبرة في تنفيذ   ايكون ذ 

المزود  .7 للخدمات  \على  المبكرة  ة  الطفولة  مناهج  على  واسع  اطالع  صاحب  يكون  ان 

 .واإلدارات طواقم  الرشاد وأساليب إ

 . ا مرخص  ا قانوني  ا يكون إطار    أن  الخدمات  ة \مزود  على .8

 

 : طريقة التقديم للمناقصة

 في مكاتب الجمعية    الحصول على مواد المناقصه

 قدم: إرفاق المستندات والوثائق التالية ضمن الطلب الم بتقديم الخدمات  على المعنيين 

 . شهادات اللقب األول واللقب الثاني .1

 . السيرة الذاتية  .2

   والكفاءة الخبرة  تأكد  األقل توصيات اثنتين على  .3

  ة ريح الضريبيامستقل( والتص  جمعية،  شركة،قانونية عن صفة المتقدم ) التسجيل الوثائق   .4

 . الحسابات  بإدارة يتعلق   بما المالئمة

+ حضانة متعددة   اثنتين  لحضانتين: على المتقدم للمناقصة تقديم اقتراح سعر  سعر  اقتراح .5

  ش"ج )مئة وخمسون الف شاقل(  150000أي نسبة تخفيض من السعر المقترح    االهداف

ال يشمل الضريبة المضافة. االقتراح يشمل كل تكاليف الخدمات اإلدارية والتربوية +  

 . الضافيه أ مصاريف ال كاملو

 الغي.   يعتبر  اقتراح سعر اعلى من مبلغ التخمين للتنويه : 

 : القبول معايير 

 : للمناقصة  المتقدمين الختيار  المعايير  يلي  فيما

 % القتراح السعر 50 (1

 للمقابلة الشخصية % 50 (2

 



 
 : ةمهم  تامالحظ

 

  كشرط   ةالمرفق  االتفاقيةأوراق    جميعالتوقيع على    ةالمتقدم للمناقص   الخدمات   ة\مزود   على -1

 اإلعالن.   هذا من  يتجزأ ال    ا جزء  تعتبر  ة وهذه االتفاقي  ة المناقص شروط  من أساس

وشروط االتفاقية هم جزء ال يتجزأ من هذا اإلعالن وفي حال أي تعارض بين النص    بنود  -2

 المنشور باللغة العربية وشروط اال تفاقيه فان االتفاقية وشروطها هي الملزمة .   

  وفيلذلك    المعدةان يقدموا عروضهم عل النماذج    المناقصة الراغبين باالشتراك  في    على -3

  في  شخصيا   وتقديمها  الجمعية  ختم  مع(  2020/11)مغلف مغلق يكتب عليه مناقصة رقم  

  اقصاه   موعد   حتى  633  رقم  غرفة   الثاني  الطابق   الفحم  ام  بلدية   في  العطاءات   صندوق

 . 12:00الساعة  12/03/ 2020التاريخ  الخميسيوم 

ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او/ استدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات  -4

المذكور   التقديم  موعد  قبل  او  الطلب  تقديم  يوم  المناقصة  المطلوبة حسب  والمستندات 

   . أعاله

 اخر عرض  أي  او  عرض  اقل بقبول ملزمة  غير   الجمعية -5

 .ني الذكور واإلناث في آن واحد ُكتبت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تع 

ن البريد  والعن   ا  خطي  ا  ن يبعث كتابأ يمكن    ة حول المناقص  سؤالاو  كل من لديه استفسار    -7

  30.11.2020حتى موعد أقصاه  amuta.eroneet@gmail.com    التالي:  االلكتروني

  . 

       

 

 


