دولة إسرائيل
وزارة الرفاه واألمن االجتماعي

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

اسم المناقصة

الموعد األخير
لتقديم األسئلة
االستفسارية من
قبل-

 169/2022تشغيل نُزل للشابات من القطاع
المتدين المتزمت بأجيال  18-25في
أوضاع خطر ،خطر وضائقة صعبة ،
في لواء القدس

حتى يوم الخميس
الموافق
,25.08.2022
الساعة.12:00

 171/2022تقديم خدمات إدارة  ،تنسيق وإشراف
على مشاريع هندسية إلقامة ،تغييرات
وترميمات في منشآت وزارة الرفاه
واألمن االجتماعي في جميع ارجاء
البالد

حتى يوم الخميس
الموافق
,11.08.2022
الساعة.12:00

الموعد األخير
لتقديم أجوبة
الوزارة على
األسئلة
االستفسارية
حتى يوم
الخميس الموافق
.15.09.2022
حتى يوم
الخميس الموافق
.18.08.2022

الموعد األخير
لتقديم العروض

كفالة بنكية/
مدة سريان العرض

حتى يوم الخميس
الموافق
06.10.2022
الساعة,12:00

 138,100ش.ج
(مائة وثمانية وثالثون
ألف ومائة شاقل جديد)
ساري المفعول حتى
تاريخ 04.01.2023
ساري المفعول حتى
تاريخ 01.12.2022

حتى يوم الخميس
الموافق
01.09.2022
الساعة.12:00

 .1بدء تقديم الخدمات يكون 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 على
العنوان، www.mr.gov.il :تحت التبويب "مناقصات" أو في موقع وزارة الرفاه واألمن االجتماعي على االنترنت ،على العنوان:
.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 الرفاه واألمن االجتماعي على
االنترنت ،تحت التبويب مناقصات ،حيث بالتطرق للمناقصة المالئمة وذات الصلة يجب الضغط على الرابط " الحصول على حتلنات".
 .7يتم تقديم العروض لصندوق المناقصات االلكتروني الخاص بوزارة الرفاه واألمن االجتماعي ،يتم تقديم العروض للمناقصة بشكل محوسب
عبر االنترنت.
 .8اللجنة لن تفحص عرض لم يوجد في صندوق المناقصات في الموعد األخير.
 .9أسئلة استفسارية – يُمكن تقديم األسئلة االستفسارية بشكل محوسب (بواسطة موقع الوزارة على االنترنت ،تحت التبويب " تفاصيل إضافية"
حيث بالتطرق للمناقصة المالئمة وذات الصلة ،في خانة "تعبئة األسئلة االستفسارية") أو عبر البريد االلكتروني على العنوان:
 ( michrazim@molsa.gov.ilيتم تقديم األسئلة عبر البريد االلكتروني بملف وورد فقط وبصيغة الجدول ال ُمفصل المنشور في
موقع وزارة الرفاه واألمن االجتماعي على االنترنت ،تحت التبويب " تفاصيل إضافية"  ،في خانة " إرفاق ملف مالحق إضافية ").
 .10تُرسل اإلجابات على األسئلة التوضيحية فقط ل ُمقدمي العروض الذين تسجلوا للحصول على حتلنة بخصوص المناقصة كما وردت في
مستندات المناقصة.
 .11بمسؤولية مقدمي العروض متابعة أي تحديث يتعلق بهذه المناقصة ،بما في ذلك األجوبة على األسئلة االستفسارية في الموعد المحدد
لذلك في مستندات المناقصة ،كما سيتم تحديثها في موقع الوزارة على االنترنت.
אגף רכש ,מכרזים והתקשרויות

רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה ,ירושלים | פקס02-5085942 :
 | michrazim@molsa.gov.il | www.molsa.gov.ilאתר ממשל זמין www.gov.il -

