وزارة الصحة
شعبة المشتريات  ،العقارات واللوجيستيكا
مناقصه علنية رقم  102/2018لشراء خدمات استشفاء في طب الشيخوخة
 .1وزارة الصحة ( فيما يلي – "الوزارة ") تتوجه بهذا بطلب لتلقي عروض لمناقصة قطرية
لشراء خدمات استشفاء في طب الشيخوخة ( فيما يلي  "،الخدمات").
 .2أنتم مدعوون لتقديم عروضكم للمناقصة بموجب الشروط والطلبات المفصلة في هذه الدعوة
وفي مستندات المناقصة.
 .3في حالة وجود اختالفات بين نص اإلعالن في الصحف وبين نص المناقصة  ،نص المناقصة
هو الملزم .
.4الحصول على مستندات المناقصة:
 4.1يمكن تحميل مستندات المناقصة من موقع وزارة الصحة على االنترنت ،بالعنوان
 www.health.gov.ilفي صفحة "مناقصات " ومن موقع دائرة المشتريات الحكومية على
االنترنت ،بالعنوان
http://www.mr.gov.il/Offices Tenders/Pages/Search Offices Tenders.aspx

 4.2يجب على مقدمي العروض التسجيل للحصول على حتلنات وتعديالت بواسطة التسجيل
المحوسب في موقع انترنت وزارة الصحة.
 4.3مقدم عرض الذي ال يتسجل بواسطة موقع االنترنت كالمذكور ،يمكن أن ال يتلقى
إعالنات وحتلنات تتعلق بالمناقصة وأيضا ً يمكن أن يجد نفسه ملغيا ً لعدم استيفائه لشروط
وتوضيحات نشرتها الوزارة من حين آلخر بعد نشر المناقصة.
 .5أسئلة استفسارية
وزارة الصحة تستقبل أسئلة المتوجهين عبر البريد االلكتروني فقط للعنوان:
 ، nehasim@moh.health.gov.ilحتى تاريخ  ، 23/10/2018الساعة 15:00
بواسطة مستند "  " WORDمن خالل تسجيل اسم المتوجه والبند المالئم وذو الصلة لكل
سؤال  ،في المناقصة والمستندات المرافقة .
األسئلة الموجه شفهيا ً أو عن طريق الهاتف  ،لن يرد عليها وال تلزم صاحبة الدعوة.
فقط مستند األجوبة الرسمي التابع لوزارة الصحة وفيه األسئلة االستفسارية التي وصلت حتى
الموعد المطلوب والتغييرات في شروط المناقصة ( في حالة وجدت كهذه ) تُلزم وزارة
الصحة .
 .6تقديم العروض:

 6.1الموعد األخير لتسليم العروض هو تاريخ  ، 29/11/2018الساعة  .12:00المغلف
الذي ال يوجد في صندوق المناقصات في الموعد والساعة المذكورين أعاله  ،لن يُبحث فيه.
 . 6.2نوجه انتباه مقدمي العروض  ،أنه يجب تقديم الع روض لمجدالي هبيراه
 ،شارع يرمياهو  ، 39القدس ،طابق المدخل ،لصندوق المناقصات التابع
للجنة المناقصات المركزية للبضائع وللخدمات.الدخول للمبنى يتطلب تفتيش
أمني وتفرض على مقدمي العروض مسؤولية أخذ ذلك بالحسبان.
 .7يحق لوزارة الصحة في أي وقت  ،حتى الموعد األخير لتقديم العروض  ،تبكير أو تأجيل
الموعد األخير لتقديم العروض  ،وذلك بإعالن أو برسالة وأيضا ً يحق لها تغيير المواعيد
والشروط األخرى المتعلقة بالمناقصة بموجب تقديراتها المطلقة .
 .8تحتفظ صاحبة الدعوة لنفسها بالحق بإجراء مفاوضات مع كل واحد من مقدمي العروض،
بما في ذلك ما يتعلق بالتسعيرة وباقي شروط المناقصة.

