נוסח פרסום

2130/3102/

נוסח פרסום של מכרז פומבי מס'  83102/לאספקת שירותי ניקיון עבור המרכז לבריאות הנפש
"שער מנשה"
משרד הבריאות (להלן" :המזמין") ,פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שירותי ניקיון עבור
המרכז לבריאות הנפש "שער מנשה"
הנכם מוזמנים להגיש את הצעתכם בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה זו ובמסמכי המכרז.
 .1מסמכי מכרז
 . 1.1ניתן להוריד את מסמכי המכרז מ אתר האינטרנט  www.health.gov.ilובלבד
שהמציע ידאג לרישומו במזמין כנדרש בסעיף  13.3-4למכרז .
 . 1.1בעת קבלת מסמכי המכרז  ,יש להשאיר פרטים אודות המציע ( שם המציע ,
טלפון  ,פקס  ,שם איש הקשר וכדומה ).
 .1כנס מציעים ושאלות הבהרה
 . 1.1כנס מציעים חובה שבו יינתנו הסברים והבהרות לשאלות המציעים יתקיים
כמפורט בסעיף  11למכרז ביום  103/3102/החל משעה  22 : 00ב בחדר האורחים
במרכז לבר " ן " שער מנשה " .
 . . 1.1יש לצרף למסמכי ההצעה אישור על ההשתתפות בכנס .
 . 1.3אגף רכש  ,נכסים ולוגיסטיקה יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני
בלבד לכתובת  nehasim@moh.health.gov.ilעד תאריך  2 8 3 / 3102/שעה :
 2 1 :00באמצעות מסמך " וורד "  ,תוך ציון שם הארגון ותפקיד הפונה וסעיף
רלוונטי לכל שאלה בכתב הפניה והמסמכים הנלווים  .יש לוודא הגעת האימייל
בטלפון מס ' . *5411
 . 1.4רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של המזמין ובו התשובות לשאלות
שהתקבלו עד למועד הנדרש והשינויים בתנאי המכרז ( אם יהיו כאלה ) יחייבו
את המזמין .
 .3הגשת הצעות
 . 3.1המועד האחרון למסירת ההצעות הוא בתאריך  7 3/ 3102/שעה  . 21:00מעטפה
שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון .
 . 3.1מיקום תיבת המכרזים העדכני להגשת ההצ עות למכרז זה הינו ב לובי הכניסה
ל משרד הבריאות  ,קומת הכניסה  ,רחוב ירמיהו  , 33רוממה  ,י רושלים .
 . 3.3בהמשך לאמור בסעיף  3.1לעיל יובהר הכניסה לבניין כרוכה בבידוק בטחוני .
על המציעים לקחת זאת בחשבון ולהקדים ולהגיע לבניין על מנת שלא לסכן
את הגשת המסמכים במועד .
 .4המזמין רשאי בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,להקדים או לדחות את מועד
האחרון להגשת ההצעות ,זאת בהודעה או במכתב וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים
למכרז על פי שיקול דעתו המוחלט.

 .5במידה וישנם שינויים בין נוסח ההודעה לעיתונות ובין נוסח המכרז ,נוסח המכרז הוא
המחייב.
 .6המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים ,לרבות לגבי התעריף
ולגבי יתר התנאים.

