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 להפעלת חוגים למטופלי
 לב השרוןלבריאות הנפש המרכז הרפואי 

 
 
להפעלת מחיר "המזמין"( מזמין בזה הצעת  –לב השרון )להלן לבריאות הנפש המרכז הרפואי  .1

 "השירותים"(.  –לב השרון )להלן לבריאות הנפש  המרכז הרפואי  חוגים למטופלי

 

נוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של המרכז   .המכרז, ללא תשלוםן לעיין במסמכי נית .2
 ( בכתובת: המרכז הרפואיהרפואי לב השרון )להלן: 

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

תאריך  חמישימציעים רשאים לפנות לקבלת פרטים נוספים ו/או להגיש שאלות הבהרה  עד ליום   .3
באמצעות הדואר האלקטרוני ללשכת המנהלת האדמיניסטרטיבית, הגב'  13:00בשעה  9.12.21 
 תבבכתו או 098902701או באמצעות הפקס  liorm@lev-hasharon.co.ilיהודית אלי, במייל    
 .  המזמין לא יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.42100נתניה מיקוד  90000ת.ד.   

 
תשובות לשאלות הבהרה, תימסרנה באמצעות הדואר האלקטרוני לכל הפונים ותפורסמנה באתר   .4

 23.12.21 תאריך חמישילב השרון לא יאוחר מיום לבריאות הנפש האינטרנט של המרכז הרפואי  
 . 13:00בשעה  

 
רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של המזמין ובו התשובות לשאלות שהתקבלו עד   .5

 למועד הנדרש והשינויים בתנאי המכרז )אם יהיו כאלה( יחייבו את המזמין.  
 
פומבי מס'   את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז   .6

-)להלן 13:00בשעה   6.1.2022, תאריך חמישילוח בדואר( עד ליום מסירה אישית )לא לש 21/2 
לבריאות הנפש לב  "המועד"( בתיבת המכרזים, שבמבנה מאבטחים בכניסה למרכז הרפואי  
 מועד זה לא יתקבלו. השרון. אין לציין את שם השולח על המעטפה. הצעות שיגיעו לאחר 

 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים ויתר   .7

הפרטים המחייבים ביחס להליך המכרז ולתנאיו הם כמפורט במסמכי המכרז. מודגש ומוצהר  
בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה דלעיל, יגברו  
 תנאי המכרז. 

 

מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי  אי .8
המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך 

אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה 
 ופסילתה.לדיון 

 
והמרכז שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה במכרז זה   המכרז מחולק לתחומי פעילות שונים .9

בין מספר מציעים לפי תחומי הפעילות, כאשר לכל תחום מתחומי החוגים עשויים להיבחר מספר  
 .מפעילים 

 
 

 
 

 

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

