وزارة الهجرة واالستيعاب
مناقصة علنية رقم 225255
لتشغيل برنامج لتعزيز الدراسة لطالب القادمين الجدد في الصفوف األول -السادس في نطاق
التعليم غير الرسمي لوزارة الهجرة واالستيعاب

 .1وزارة الهجرة واالستيعاب ( فيما يلي ":الوزارة") ،بواسطة شعبة السلطات التنظيمية والجماهيرية ،تطلب بهذا
تلقي عروض لتشغيل برنامج لتعزيز الدراسة لطالب القادمين الجدد في الصفوف األول -السادس في نطاق التعليم
غير الرسمي.
 .2يحق تقديم العروض كرد على هذه المناقصة ،التحادات وتعاونيات مسجلة  ،المسجلة في إسرائيل بموجب
القانون ويستوفون كافة الشروط المفصلة في مواصفات المناقصة ( فيما يلي ":مقدم العرض").
 .3فترة التعاقد:
يتم التعاقد األولي مع المزود الفائز بوقت قريب من وقت االنتهاء من إجراءات المناقصة ويكون لفترة  21شهرا ً
من يوم التوقيع على االتفاقية .يحفظ حق الخيار للوزارة ،وفقا ً لتقديراتها الحصرية  ،تمديد فترة التعاقد لفترات
إضافية ،والتي مع بعضها ال تزيد عن فترة تراكمية  5سنوات .باقي التعليمات المتعلقة بفترة وكيفية التعاقد ،
بموجب المفصل في مواصفات المناقصة.
 .4شؤون إدارية
أ .يمكن االطالع على مستندات المناقصة في موقع الحكومة على االنترنت على العنوان www.gov.il
التالي:

بالرابط
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_aliyah_and_integration

وفي موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت بالرابط التالي :
https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx?publ
ishid=7
يجب على من يرغب االشتراك في المناقصة  ،تحميل مستندات المناقصة من موقع دائرة المشتريات
الحكومية على االنترنت.
ب .تُنشر اإلعالنات المتعلقة بالمناقصة في موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت .يجب على مقدم
العرض االطالع على التحديثات المتعلقة بإدارة المناقصة بشكل جاري ومنتظم في موقع االنترنت .بقدر
اإلمكان .ستُرسل الوزارة هذه اإلعالنات للمشتركين الذين تسجلوا للمناقصة أيضا ً عبر البريد االلكتروني،

لكن الوزارة ال تلتزم بالقيام بذلك.
ج .من أجل تلقي األجوبة على األسئلة االستفسارية وكل إعالن آخر يتعلق بالمناقصة ،يجب إرسال استمارة
تسجيل للمشتركين في المناقصة بالنص المرفق لمواصفات المناقصة عبر البريد االلكتروني على
العنوان vmichrazim@moia.gov.ilحتى يوم األحد الموافق .22.6.22-مقدم عرض الذي ال يرسل
هذه االستمارة يمنع من االدعاء بأي ادعاء بموجبه لم يتلقى بالغات تتعلق بالمناقصة من الوزارة  ،بما
في ذلك الرد على األسئلة االستفسارية ،إال إذا فعالً ،وجه أسئلة استفسارية للوزارة.
د .مندوبة الوزراة ،إليها يجب تقديم كافة األسئلة االستفسارية المتعلقة بهذه المناقصة ،هي السيد ميطال
مركزة لجنة المناقصات .يجب تقديم األسئلة االستفسارية بصيغة  Wordعبر البريد االلكتروني
يتسحاكيّ ،
فقط ،على العنوان المسجل في البند ج أعاله ،من خالل تفصيل السؤال ،تفاصيل مقدم السؤال وعنوان
بريده االلكتروني للرد عليه .لن يرد على توجهات بطريقة أخرى.
هـ .يجب تقديم األسئلة االستفسارية حتى موعد أقصاه يوم األحد الموافق  .22.6.22األسئلة التي تصل بعد
هذا الموعد لن يرد عليها .ترسل األجوبة على األسئلة االستفسارية التي وصلت من كافة المتسجلين
لالشتراك بالمناقصة حتى هذا الموعد لكافة المتسجلين بالمناقصة ،من خالل عدم ذكر اسم مقدم السؤال،
عبر البريد االلكتروني وتنشر أيضا ً في موقع الوزارة على االنترنت.
و .يجب تسليم العروض في مغلف مغلق ،بأربع نسخ ،لصندوق المناقصات الخاص بالوزارة ،الموجود في
المكتب الرئيسي لوزارة الهجرة واالستيعاب ،شارع كابلن  1هكرياه ،القدس بجانب الغرفة رقم  ( 403في
طابق المدخل) .داخل المغلف يجب الفصل بين عرض السعر وباقي أقسام العرض ،بحيث يكون عرض
السعر في مغلف منفرد يسجل عليه " عرض السعر"  .يجب التسجيل على المغلف" :وزارة الهجرة
واالستيعاب – مناقصة علنية رقم  "502022فقط ،بدون اسم مقدم العرض أو أي تفاصيل أخرى تدل على
هويته .كل صفحة في النسخة األصلية للعرض توقع بتوقيع وختم مخولي التوقيع.
ز .نلفت انتباه مقدمي العروض لحقيقة ،أن الدخول للوزارة منوط بفحوصات أمنية.
ح .ال يجوز إرسال العروض بالبريد أو بأي طريقة أخرى.

الموعد األخير لتسليم العروض هو يوم األربعاء الموافق ،52.6.55الساعة .05:22
العر ض المقدم بعد هذا الموعد لن يقبل ولن يبحث فيه.

