
    
 

 

 0202-4-ק מכרז מס'            
 במרכז הרפואי ברזילימחלקת נפרולוגיה ובינוי שיפוץ עבודות 

 
עבור מכרז  םהצעת מחיריאת בז נהמזמי, המרכז הרפואי ברזיליקרן מחקרים רפואיים ליד  .1

 במרכז הרפואי ברזילי.  נפרולוגיה ובינוי מחלקתלשיפוץ 

 

במסמכי המכרז. הנכם מוזמנים להגיש הצעותיכם בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים  .2
ניתן לעיין בחומר המכרז ולהדפיסו באתר האינטרנט של המרכז הרפואי ברזילי בכתובת:  

http://www.bmc.gov.il/  . 
 
המכרז הינו אינטרנטי )מנוהל במערכת רמדור(. את פרטי הגישה לאתר המכרז, ניתן להשיג   .3

אצל הגב' אפרת יוספי רבה,  08:00-15:00ה', בין השעות -, בימים א'08-6745768 בטלפון:
חובה לבצע  . efraty@bmc.gov.ilו/או לשלוח מייל עם פרטי הקבלן המלאים למייל:

 ז. רישום על מנת להשתתף במכר
 

נוסח המכרז )ללא התוכניות( מופיע גם באתר האינטרנט של המרכז הרפואי ברזילי  .4
 ./http://www.bmc.gov.ilבכתובת:  

 
במעטפה  הן בצורה ממוחשבת )במערכת הרמדור( והן באופן פיזי את ההצעות יש להגיש .5

 'א עד ליוםלשלוח בדואר(  איןבמסירה אישית ) 4-2021-קמכרז מספר סגורה, נושאת ציון 
 "המועד הקובע"( בתיבת המכרזים, שבמשרדי-)להלן בדיוק 02202שעה ב 29.9.02בתאריך 

ההנהלה האדמיניסטרטיבית,   , מול המודיעין, משרד400הנהלת מרכז הרפואי )בניין מספר 
שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא מעטפה . אין לציין את שם השולח על המעטפה(. 2חדר מס' 

 .תשתתף במכרז

 

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו יש להשיב את כל מסמכי המכרז ביחד עם ההצעה.  .6
ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י 

רת, פרט לאמור במסמכי תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אח
 המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

 
 22022בשעה  1.9.02-ה ראשוןבכנס מציעים שייערך ביום לקבל פרטים נוספים ניתן  .7

 במרכז הרפואי ברזילי. במשרדי המחלקה הטכנית )משרדו של המהנדס ראשי(
 ההשתתפות בכנס הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. 

 
את הזכות לשנות כל אחד מתנאי  קרן המחקרים ו/או המרכז הרפואי שומרים לעצמם .8

המכרז, לקיים משא ומתן עם המציעים או מי מהם, לבטל את המכרז מסיבות 
מכי המכרז. ארגוניות/תקציביות וכו' וכן לנהל הליך תחרותי נוסף, בהתאם לקבוע במס

 המרכז הרפואי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 
 
, לגב' ת, למשרד הנהלה אדמיניסטרטיבי08-6745768לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון  .9

 אפרת יוספי רבה, מנהלת ענף חוזים והתקשרויות. 
        

 בברכה,                                                                                                                     
 קרן מחקרים רפואיים                                                                                                         

 המרכז הרפואי ברזיליליד                                                                                                      
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