وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية
حصانة اجتماعية إلسرائيل

إعالن للنشر
وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية تتوجه بهذا بطلب لتلقي عروض للمناقصة العلنية على مرحلتين بموجب التفصيل التالي:
رقم المناقصة

اسم المناقصة

مدة سريان العرض

103/2021

تقديم خدمات استشارة في مجال طب األسنان لسكان وزارة
الرفاه  ،بانتشار قطري

ساري المفعول حتى تاريخ 01.08.2021

 .1بدء تقديم الخدمات تكون مع انتهاء إجراءات المناقصة أو بموجب قرار وزارتنا.
 .2مدة التعاقد تكون بموجب المفصل في مستندات المناقصة وبموجب قرار وزارتنا.
 .3النص الكامل لتعليمات مواصفات المناقصة بما في ذلك شروط الحد األدنى مفصل في مواصفات المناقصة ،وما يرد فيه يتغلب على نص
اإلعالن.
 .4يمكن االطالع و/أو الحصول على مستندات المناقصة ابتداء من يوم نشرها ،في موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت بالعنوان:
 ، www.mr.gov.ilتحت التبويب "مناقصات" أو في موقع وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية على االنترنت ،بالعنوان:
.www.molsa.gov.il
يوضح بهذا أنه في حالة مواجهة مشكلة بتحميل الملفات من موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت ومن موقع الوزارة على
االنترنت  ،يمكن التوجه للفرع عبر للبريد االلكتروني  ،على العنوان .michrazim@molsa.gov.il :
 .5أي تغيير في مستندات المناقصة يطرأ بعد نشر المناقصة ،بما في ذلك تغييرات جذرية ،بما في ذلك تغيير في شروط الحد األدنى وتغيير
مواعيد ،ت ُرسل لمقدمي العروض الذين تسجلوا لتلقي حتلنات وأيضا ً تنشر في موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت.
 .6يجب على مقدمي العروض التسجيل بواسطة التسجيل المحوسب على االنترنت فقط في موقع وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية
على االنترنت ،تحت التبويب مناقصات ،حيث بالتطرق للمناقصة المالئمة وذات الصلة يجب الضغط على الرابط " الحصول على
حتلنات".
 .7الموعد األخير لتقديم العروض هو لغاية يوم االثنين الموافق  03.05.2021-الساعة  ،12:00في صندوق المناقصات ،الموجود في
وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية ،في مجدالي هبيراه ،شارع يرمياهو  ،39القدس ،الرمز البريدي  91012في المدخل الرئيسي،
بعد كشك األمن (في الطابق األول).
 .8بموجب تعليمات المحاسب العام ،يوضح بهذا أن العروض التي تصل كرد على هذه المناقصة ،ت ُفتح فقط بعد مصادقة لجنة االستثناءات
المتوقع أن تعمل في وزارة المالية في العام  2021وبموجب التعليمات المحدثة للوزارة في نفس الوقت.
 .9على مقدمي العروض تقع مسؤولية وضع العرض في صندوق المناقصات ،يقدم العرض بنسختين ( )2وباإلضافة إلى ذلك بنسخة
رقمية ( .)Disk on keyفي كل نسخة يُفصل عرض السعر في مغلف منفرد ومحكم اإلغالق ،ال يرفق عرض سعر للنسخة
الرقمية .يوضح بهذا أن إرفاق عرض السعر بدون فصله عن باقي مستندات المناقصة يمكن أن يؤدي إللغاء العرض.
 .10اللجنة لن تفحص عرض لم يوجد في صندوق المناقصات في الموعد األخير.
 .11أسئلة استفسارية – يُمكن تقديم األسئلة االستفسارية بشكل محوسب (بواسطة موقع الوزارة على االنترنت ،تحت التبويب " تفاصيل إضافية"
بالتطرق للمناقصة المالئمة وذات الصلة ،في خانة "تعبئة األسئلة االستفسارية") أو عبر البريد االلكتروني على العنوان:
( michrazim@molsa.gov.ilتقديم األسئلة عبر البريد االلكتروني يتم بملف وورد فقط وبصيغة الجدول ال ُمفصل المنشور في
موقع انترنت وزارة العمل  ،الرفاه والخدمات االجتماعية  ،تحت التبويب " تفاصيل إضافية"  ،في خانة " إرفاق ملف مالحق إضافية ").
 .12الموعد األخير لتقديم األسئلة االستفسارية من قبل مقدمي العروض لغاية يوم االثنين الموافق  ،05.04.2021 -الساعة .12:00
 .13الموعد األخير لتقديم أجوبة الوزارة على األسئلة االستفسارية هو لغاية يوم االثنين الموافق .19.04.2021-
 .14تُرسل اإلجابات على األسئلة التوضيحية فقط ل ُمقدمي العروض الذين تسجلوا للحصول على حتلنة بخصوص المناقصة كما وردت في
مستندات المناقصة.
 .15على مقدمي العروض تقع مسؤولية متابعة كافة التعديالت المتعلقة بهذه المناقصة ،بما في ذلك ،األجوبة على األسئلة االستفسارية في
الموعد المحدد لذلك في مستندات المناقصة ،كما ستعدل في موقع الوزارة على االنترنت.
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