הרשות הארצית לכבאות והצלה
ועדת המכרזים
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Tenders Committee

הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן :הרשות) מזמינה
בזאת ספקים להציע הצעות למכרז המפורט מטה:
מס’ מכרז

23/2021

נושא המכרז

לאספקת מארזי שי
לט"ו בשבט עבור
הרשות הארצית
לכבאות והצלה

מועד אחרון
להגשת הצעות

מפגש מציעים

יום שלישי ה-
04/05/2021
שעה 12:00
בדיוק

מפגש המציעים ייערך ביום חמישי ה-
 18/03/2021בשעה .11:00
 נדרשתהמפגש ייערך באפליקציית
הרשמה מראש בדוא"ל
לקבלת פרטי
ההתחברות לכנס.
השתתפות במפגש המציעים אינה מהווה
תנאי להשתתפות במכרז.

ערבות
בנקאית
ותוקפה
₪ 20,000
4/08/2021

תנאי סף מקצועיים למכרז :23/2021
 .1רישיון עסק :המציע הינו בעל רישיון עסק בתוקף.
 .2היקף פעילות מוכח של המציע :המציע בעל ניסיון מוכח בשנים  2018ו 2019 -באספקת מארזי שי
לט"ו בשבט לתאגידים עסקיים ,בהיקף כולל של לפחות  3,000מארזי שי לכל שנה.
 .3יכולת שילוח :המציע הנו בעל יכולת שילוח והובלה של מארזי שי בפריסה ארצית.
 .4תעודת כשרות :המציע מחזיק בתעודת כשרות בתוקף לעסקו ,מטעם הרבנות המקומית.
תנאים כלליים למכרזים שלעיל:
 .1החל מיום פרסום מודעה זו ניתן יהיה לעיין ללא תשלום במסמכי המכרזים באתר האינטרנט של
הרשות,https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders :
או במשרדי הרשות בכתובת :שדרות רחבעם זאבי ( 7פינת שד' מינסטר) בראשון לציון ,בימים א' –
ה' בין השעות .15:00 – 9:00
 .2על המציעים לעמוד בדרישה הקבועה בכל דין ולעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרזים.
 .3מציעים המעוניינים להגיש שאלות הבהרה למכרזים ,יעבירו שאלותיהם למרכזת ועדת המכרזים,
דניאלה אור ,לכתובת הדוא"ל danielao@102.gov.il :עד ליום שלישי ה 6/04/2021 -שעה .12:00
תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות עד ליום שלישי .20/04/2021
 .4המשרד לביטחון הפנים ,משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר יהיו רשאים להשתמש בתוצאות
מכרזים אלו במסגרת תקופת התוקף שלהם ולרכוש את השירותים מאת המציעים הזוכים.
 .5אין הרשות מתחייבת לקבל את הצעת המציע או כל הצעה שהיא אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים ,שבמשרדי הרשות ,שדרות רחבעם זאבי ( 7פינת שד' מינסטר)
בראשון לציון ,בקומה א' חדר מס'  ,127בימים א' – ה' בין השעות  09:00ל ,15:00 -לא יאוחר
מהמועדים המפורטים בטבלה לעיל.

טפסר שמעון בן נר
סגן נציב כבאות והצלה
ויו"ר ועדת מכרזים
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