מכרז פומבי מס' 8/21
לקבלת שירותי הקמת והפעלת מכון המזון הלאומי
משרד הכלכלה והתעשייה פונה לקבלת הצעות למתן שירותי הקמת והפעלת מכון המזון הלאומי  ,עבור מינהל תעשיות  ,כמפורט
במסמכי המכרז.
 .1מכרז זה הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית לפי תקנה 17ד לתח"ם.
 .2תקופת ההתקשרות  -משך ההתקשרות הינו לחמש שנים עם זכות למשרד בלבד להארכה ,בשנה אחת נוספת.
 .3עיקרי התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז (הנוסח המלא מופיע במסמכי המכרז):
ההשתתפות במכרז מותנית בעמידה בתנאים המוקדמים ,המופיעים בתקנה  6לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג1993-
תנאי סף ענייניים נוספים מפורטים במסמכי המכרז.
 .4השתתפות בכנס מציעים שיתקיים ביום חמישי ,ח' חשון התשפ"ב  ,14/10/2021בשעה  ,11:00רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה,
ירושלים ,הרישום לכנס ייעשה באמצעות הלינק ,או על ידי נציג היחידה אריק רבקין בטלפון  052-8263690או בדוא"ל
 Arik.Ryvkin@economy.gov.ilעד ליום שלישי ,ו' חשון התשפ"ב .12/10/2021
למשרד שמורה הזכות לערוך את הכנס בזום ע"פ שיקול דעתו.
 .5תוקף ההצעה :ההצעה תעמוד בתוקפה ולא תהיה ניתנת לביטול וזאת החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,כמפורט במכרז.
 .6המציע נדרש לצרף ערבות הצעה על סך  137,500ש"ח בתוקף עד ליום ראשון ,ד' תמוז התשפ"ב 3.7.2022 ,כאמור במסמכי המכרז.
 .7ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום הן במשרדנו בכתובת הר"מ והן באתר מינהל הרכש.
 .8את מסמכי המכרז ניתן לקבל גם במשרדי יחידת המכרזים ,משרד הכלכלה והתעשייה ,רח' בנק ישראל  ,7קריית הממשלה,
ירושלים ,קומה  ,1חדר  ,1026טלפון  074-7502089בין השעות . 15:00 – 9:00
 .9יובהר כי כל שינוי במסמכי המכרז ו/או הבהרות ו/או הודעות בעניין המכרז ,יפורסמו באתר של מינהל הרכש הממשלתי בכפוף
להוראות כל דין.
 .10שאלות והבהרות בכתב בלבד באמצעות כתובת דוא"ל  sima.piamenta@economy.gov.ilעד ליום חמישי ,כ"ב חשון התשפ"ב
 28/10/2021שעה  12:00לגב' סימה פיאמנטה ,יש לוודא אישור קבלת הדוא"ל בדוא"ל חוזר או בטלפון מס' .074-7502089
 .11תשובות יפורסמו באתר האינטרנט בכתובת הנ"ל עד ליום חמישי ,כ"א כסלו התשפ"ב.25/11/2021 ,
התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .12על המציע להגיש הצעתו בשלושה עותקים כנדרש במכרז לתיבת המכרזים במשרד הכלכלה ,רח' בנק ישראל  ,5קריית הממשלה,
ירושלים ,בקומת הכניסה ליד המעליות ע"ג התיבה רשום "משרד הכלכלה והתעשייה".
 .13המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביום ראשון כ"ט טבת התשפ"ב 2/1/2022 ,עד השעה .12:00
 .14למען הסר ספק ,מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז האמור במסמכי המכרז גובר.
המכרז מפורסם באתר של מינהל הרכש הממשלתי בכתובתhttps://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000538796 :
 .15אתר המכון /https://govextra.gov.il/economy/the-food-institute/info -

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל'  ,02-6662600פקס 02-6662937

