وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية
حصانة اجتماعية إلسرائيل

إعالن نشر

طلب لتلقي معلومات ()RFI
توجه علني رقم 131/2021
بموجب المادة  14أ من لوائح واجب المناقصات

وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية تطلب بهذا تلقي معلومات بموضوع:

حلول تكنولوجية وأدوات رقمية للتعامل مع العنف في العائلة
وزارة العمل ،الرفاه والخدمات االجتماعية (فيما يلي ":الوزارة") ،باسم اللجنة المشتركة بين الوزارات للقضاء على
العنف في العائلة (فيما يلي ":اللجنة") تدعو بهذا هيئات ،عامة أو خصوصية ،التي توجد بحوزتها حلول تكنولوجية أو
أدوات رقمية يمكن أن تساعد بمعالجة العنف في العائلة و/أو موجودة في إجراءات تطوير هذه األدوات ،والتي تعتبر
نفسها مزودين محتملين في المجال (فيما يلي ":مقدمي العروض") ،لتسليمها معلومات عن حلول تكنولوجية وأدوات
رقمية موجودة بحوزتها ،بموجب المفصل فيما يلي:

 .1الجدول الزمني

الفعاليات
الموعد األخير لتقديم األسئلة االستفسارية
الموعد األخير للرد على األسئلة االستفسارية
لقاء توضيحي افتراضي (يعقد بتطبيق الزوم)
الموعد األخير لتقديم العروض

التاريخ
حتى تاريخ  18/05/2021الساعة 12:00
حتى تاريخ 23/05/2021
بتاريخ  19/05/2021بين الساعات  16:00لـ 17:00-
مشروط بتقديم تفاصيل االتصال ُمسبقا ً عبر البريد االلكتروني
حتى يوم االثنين الموافق  ،31/05/2021 -الساعة 12:00

 .2شؤون إدارية
 .2.1أسئلة استفسارية
يمكن تقديم األسئلة االستفسارية
.2.1.1
.Michrazim@molsa.gov.il

عبر

البريد

االلكتروني

على

العنوان:

 .2.1.2الموعد األخير لتقديم األسئلة االستفسارية من قبل مقدمي العروض حتى ،18/05/2021
الساعة .12:00
 .2.1.3الموعد األخير لتقديم أجوبة الوزارة على االسئلة التي وصلت من مقدمي العروض حتى
تاريخ .23/05/2021
 .2.1.4باإلضافة إلى ذلك ،بتاريخ  19/05/2021بين الساعات  16:00لـ 17:00-يعقد لقاء توضيحي
بتطبيق الزوم .من أجل االشتراك في اللقاء يجب التوجه عبر البريد االلكتروني من خالل تسجيل اسم
المنظمة ،اسم المسؤول عن التواصل وعنوان البريد االلكتروني.
 2.1.5تنشر األجوبة على االسئلة االستفسارية في موقع دائرة المشتريات الحكومية على
االنترنت ،بالعنوان www.mr.gov.il :تحت التبويب" مناقصات".

 .3كيفية تقديم التوجه

 . 3.1.1يطلب من مقدمي العروض تقديم كافة المعلومات المالئمة وذات الصلة للوزارة بموجب المفصل أعاله
بواسطة تعبئة االستمارة في العنوان https://www.tfaforms.com/4890983 :حتى تاريخ
 31/05/2021الساعة .12:00
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