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تصميم  -چيتالية لتقديم خدمات إبداعية ودي 02-2021يعلن بهذا عن مناقصة علنية رقم 

 وترويج

 .  ماهية التعاقد1

 ع)"ابدا وترويجتصميم  -چيتال .  يدعو المركز بهذا تقديم عروض لخدمات إبداع ودي1.1

بمستندات  2‘أ-و 1‘كملحق أمركز, وفق مواصفات الخدمات المرفقة چيتال( لصالح الودي

 : )"الخدمات"( ‘كمستند جالمناقصة, وحسب تعليمات الدعوة للمناقصة واالتفاقية المرفقة 

نماذج واالشتراك  لى مقدمي العروض إرفاق عرضهم بملف. ضمن إجراء المناقصة يجب ع1.2

 الدعوة للمناقصة. أيضاً في تقديم الهدف, الكل كالمبين في

 

 . مدة التعاقد:2

مدة إمكانية إضافة  كل واحدة  2-مع إمكانية لطالب العمل بتمديد التعاقد لـ  اً شهر 12التعاقد لمدة 

سنوات( بشروط مطابقة أو بشروط مفيدة لطالب العمل بتنسيق  3شهراً )حتى اقصى حد  12من 

 ية.مع مقدم العرض الفائز وبخضوع لوجود مصادقة ميزان

 

 . شروط حد أدنى لتقديم العروض:3

, في موعد تقديم العرض جميع بأنفسهميحق االشتراك في المناقصة لمقدمي عروض يستوفون 

 شروط الحد األدنى المبينة فيما يلي, عرض ال يستوفي شروط الحد األدنى يلغى. 

جيل الذي . مقدم عرض هو شركة يرفق عرضه بشهادة اتحاد ونسخة أصلية بخالصة التس3.1

 يديره في السجل بموجب القانون.

مقدم عرض هو مشغل مرخص يرفق شهادة مشغل مرخص سارية في موعد تقديم هذا العرض 

باإلضافة, مقدم العرض غير موجود بإجراءات تصفية  و/أو موجود بأمر حراسة قضائية و/أو 

 تسوية دائنين.

مشروطة )فيما يلي: "كفالة عرض"( . يرفق مقدم العرض عرضه بكفالة بنكية ذاتية غير 3.2

بمستندات المناقصة.   ‘كملحق جفي المناقصة بالنص المرفق  8ش.جـ. وفق بند  10.000بقيمة 

 كفالة ليست حسب النص المذكور يمكن أن تؤدي الى رفض العرض.

صفقات هيئات عامة )تطبيق إدارة حسابات, دفع قدم العرض يستوفي تعليمات قانون . م3.3

 .1976 -, أجر الحد األدنى وتشغيل عمال أجانب حسب القانون(الضرائب

 . يلتزم مقدم العرض باستعمال برمجات قانونية فقط. 3.4



چيتال داع وخدمات ديزود مقدم العرض أيضاً خدمات إب 2020 - 2019. خالل السنوات 3.5

زبون خالل المدة  الوطني حيث قيمة التعاقد مع كل -ايضاً لزبونْين على األقل للوسط المتدين 

 )ال يشمل ض.ق.م(ش.جـ.  100,000المذكورة وصلت الى 

چيتال" كمعناها في شروط الحد األدنى المذكورة هي تصميم ومالءمة حجم بانر, صفحات "دي

چيتال" كالمذكور, في )نشر ممول(. نشدد أن "ديالكترونية وترويج في الشبكات االجتماعية. 

 شروط الحد األدنى المذكورة ال يشمل شراء ميديا في المواقع المختلفة. 

چيتال داع وخدمات ديزود مقدم العرض أيضاً خدمات إب 2020 - 2019.  خالل السنوات 3.6

حيث قيمة التعاقد مع كل زبون خالل المدة  المتزمت -ايضاً لزبونْين على األقل للوسط المتدين 

 )ال يشمل ض.ق.م(.ش.جـ.  100,000مذكورة وصلت الى ال

چيتال" كمعناها في شروط الحد األدنى المذكورة هي تصميم ومالءمة حجم بانر, صفحات "دي

چيتال" كالمذكور, في )نشر ممول(. نشدد أن "ديالكترونية وترويج في الشبكات االجتماعية. 

 ي المواقع المختلفة. شروط الحد األدنى المذكورة ال يشمل شراء ميديا ف

چيتال )فيما "( ومندوب ديمندوب اإلبداع. يقترح مقدم العرض مندوب إبداع )فيما يلي: "3.7

 شهراً في مجاله. 24, كل واحد منهما ذو خبرة قبله"( من چيتالمندوب الدييلي: "

لظاهر على التصريح ا قبلهچيتال من يفصل مقدم العرض اسم وخبرة مندوب اإلبداع ومندوب الدي

 في مستندات المناقصة ويرفق سيرتهما الذاتية.‘ كملحق و

چيتال من قبل مقدم العرض ذات الشخص, شرط له يمكن أن يكون مندوب اإلبداع ومندوب الدي

 الخبرة المطلوبة كالمذكور في المجالْين. 

ين في يحق لمقدم العرض الفائز تبديل مندوبيه المذكورين بخضوع لمصادقة طالب العمل, كالمب

 االتفاقية. 

. ضمن طاقم مقدم العرض على األقل عامالن في طاقم اإلبداع وعلى األقل عامالن في طاقم 3.8

  چيتال.الدي

 . يلتزم مقدم العرض باالمتناع من تناقض المصالح. 3.9

 طرق إثبات إيفاء مقدم العرض بشروط الحد األدنى المذكورة أعاله مفصلة في الدعوة للمناقصة. 

 

 المفاوضات: . 4

يحق للجنة المناقصات مفاوضة كل مقدم عرض يستوفي عرضه جميع طلبات هذه المناقصة, 

وأنظمة  1992 -وفق المذكور في الدعوة للمناقصة وحسب تعليمات قانون إلزام المناقصات 

 . 1993 -إلزام المناقصات 



 

 . مكان تقديم العروض: 5

چيتال" وإيداع "مناقصة لخدمات إبداع وديمغلق يكتب عليه  يجب إدخال العرض في مغلف

پوس طالب اإلدارة في كام فيف في صندوق المناقصات الموجود في مكتب المدير العام المغل

 حتاج لتنسيق مسبق مع الالقدس. التقديم بهذه الطريقة ي 21العمل شارع هڤاعد هليئومي 

 michrazim@jct.ac.ilأو بريد الكتروني:  02-6751093تل: سيدة تهياله طوبي ال

 

 . موعد أخير لتقديم العروض:6

 قديم بعد هذا الموعد ال تُقبل.عروض  .16:00حتى الساعة  2021آب  4يوم األربعاء الموافق 
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