
 

 2/2021مناقصة علنية رقم 

 لتشغيل دورات للمرضى
 المركز الطبي للصحة النفسية ليف هشارون

 
لتشغيل  سعارأصاحب الدعوة"( يطلب بهذا عروض "  –يلي  )فيماليف هشارون للصحة النفسية  المركز الطبي .1

 دورات للمرضى المعالجين في المركز الطبي للصحة النفسية ليف هشارون )فيما يلي:" الخدمات"(.

 

يمكن االطالع على مستندات المناقصة، مجاناً. نص المناقصة منشور في موقع المركز الطبي ليف هشارون  .2
 hasharon.co.il-http://www.lev( على العنوان: المركز الطبيعلى االنترنت )فيما يلي: 

 
 الخميسيحق لمقدمي العروض التوجه لتلقي تفاصيل إضافية و/أو تقديم أسئلة استفسارية حتى يوم   .3

 يهوديت ايلي، على عبر البريد االلكتروني لمكتب المديرة اإلدارية، السيدة  13:00 الساعة 9.12.21الموافق            

 أو على العنوان ص.ب 098902701أو بواسطة فاكس رقم  liorm@lev-hasharon.co.ilالعنوان            

 يحق لصاحب الدعوة عدم األخذ بالحسبان تفاصيل / معلومات ُسلمت له . 42100نتانيا ، الرمز البريدي  90000              

 من قبل هيئة أخرى.           
 
 تُسلم األجوبة على األسئلة االستفسارية، عبر البريد االلكتروني لجميع المتوجهين وتنشر في موقع المركز الطبي   .4

 . 13:00 الساعة 23.12.21للصحة النفسية ليف هشارون على االنترنت حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق            
 
 لصاحب الدعوة وفيه األجوبة على األسئلة االستفسارية التي   فقط التلخيص الوارد في مستند األجوبة الرسمي  .5

 في حالة وجدت( تُلزم صاحب الدعوة.)وصلت حتى الموعد المطلوب والتغييرات في شروط المناقصة            
 
                     2/21 يجب تقديم العروض في كراس المناقصة في مغلف مغلق المرفق، ويسجل عليه مناقصة علنية رقم  .6

 فيما يلي:"   ) 13:00 الساعة 6.1.2022الموافق  الخميسبتسليم شخصي )ال يجوز إرسالها بالبريد( حتى يوم              

   . في مبنى الحراس في المدخل للمركز الطبي للصحة النفسية ليف هشارون المناقصات،الموعد"( في صندوق           

 تسجيل اسم مقدم العرض على المغلف. العروض التي ستصل بعد هذا الموعد، لن تقبل.ممنوع            
 
 وط وباقي التفاصيل الُملزمة رمنعاً لاللتباس يوضح بهذا، أن اإلعالن يشمل معلومات عامة وأولية فقط. الش  .7

 يؤكد ويصرح بهذا، أنه في   المناقصة.المتعلقة بإجراءات المناقصة وشروطها هي بموجب المفصل في مستندات            
 أي حالة لوجود تناقض أو عدم مالءمة بين مستندات المناقصة وبين المذكور في اإلعالن أعاله، شروط            
 المناقصة هي الُملزمة.           

 

ستندات وشروط عدم استيفاء شرط و/أو إرفاق مستند أياً كان و/أو نقص و/أو إجراء تغيير / إضافة على الم .8
المناقصة و/أو أي تحفظ سواء كان عن طريق إضافة في نص المستندات، وسواء عن طريق مستند مرفق 

وسواء بأي طريقة أخرى، باستثناء المذكور في مستندات المناقصة، لن يكون سارية المفعول ويمكن أن تؤدي 
 لعدم البحث في العرض وإلغائه.

 
 تقسم المناقصة لمجاالت فعاليات مختلفة والمركز الطبي يحتفظ لنفسه بالحق توزيع الفوز في هذه المناقصة بين  .9

 عدد من مقدمي العروض وفقاً لمجال الفعاليات، حيث يمكن اختيار عدد من المشغلين لكل مجال من مجاالت            
 الدورات.            

 
 
 

 

http://www.lev-hasharon.co.il/

