
משרד התיירות מזמין בזאת הצעות למתן שירותי אחסנה של פרסומים הכוללים הובלה, 
רישום וניהול מלאי ממוחשב, וכן מתן שירותי אריזה ומשלוח של הפרסומים בארץ ובחו"ל 

לתקופה של 3 שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות )שנה אחת בכל פעם(.

תנאי סף להשתתפות במכרז
קבלת מסמכי המכרז - ניתן להוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של משרד התיירות:   •

www.tourism.gov.il
כנס למציעים יתקיים ביום 07/11/2017 בשעה 10.00 במשרד התיירות, רח' בנק ישראל 5.   •

ההשתתפות בכנס היא חובה. מציע שלא ישתתף בכנס, הצעתו תיפסל על הסף.
את ההצעות יש להגיש עד תאריך 30/11/2017, עד לשעה 15.00 לתיבת המכרזים של   •

המשרד בכתובת הנ"ל.
הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות הודעה זו. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף   •

הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במכרז. 
 StuMichraz@tourism.gov.il שאלות הבהרה יש להפנות לגב' נועם פיקאר, בדוא"ל בלבד  •

משרד התיירות רשאי לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו ו/או לבטל את המכרז בהתאם   •
לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות בשל העדר כיסוי תקציבי מספיק. 

תנאי סף לקבלן השילוח )המציע(:
ניסיון במתן שירותי שילוח מטענים   •

לחו"ל במשך שלוש תקופות רצופות של 
12 חודשים כל אחת, בשלוש השנים 

האחרונות )קרי החל מינואר 2013 ואילך(, 
בהיקף של לפחות 250 טון באזורים 

אמריקה, אירופה ואסיה. 
תעודה המעידה על רישום בפנקס סוכני   •

המכס ו/או רישום בפנקס המשלחים 
הבינלאומיים. 

כל האישורים הנדרשים על פי חוק   •
עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

חשבונות ותשלום חבות מס(, התשל"ו - 
1976, על תיקוניו )אישורים של המציע(.
ערבות מכרז בגובה 30,000 ₪ כאמור   •

בסעיף 4 למפרט המכרז.

תנאי סף לקבלן האחסון )המציע או קבלן משנה(:
ברשות המציע או קבלן המשנה   •

מאוחסנים מטענים בהיקף של כ- 500 
מטר מעוקב, שמתוכם לפחות לקוח אחד 
המאחסן מטען בהיקף 100 מטר מעוקב. 

בידי המציע או קבלן המשנה שטחי אחסון   •
פנויים שבבעלותו או בשכירות לשלוש 

שנים לפחות ממועד פרסום מכרז זה, או 
אופציה לשכירות לתקופה זו בהיקף של 

300 מ"ר.
כל האישורים הנדרשים על פי חוק   •

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 
חשבונות ותשלום חבות מס(, התשל"ו - 
1976, על תיקוניו )אישורים של המציע(.

אחסון ומשלוח פרסומים עבור משרד התיירות 
מכרז פומבי מס' 6/2017


