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 פרסום מודעת

 כמפורט להלן: ימשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים פונה בזאת לקבלת הצעות למכרז פומב

 שם מספר מכרז
 המכרז

 ערבות
 בנקאית

הוסטלים לצעירים וצעירות הפעלת שלושה  140/2019
במצבי סיכון ו/או מצוקה, חסרי קורת גג, 

שנים, באזור המרכז והדרום  18-25בגילאי 
והוסטל אחד לצעירות במבנה ממשלתי 

 בירושלים

 )תשעים אלף ש"ח(₪  90,000
 13.11.2019בתוקף עד ליום 

מועד תחילת  מובהר כי פי החלטת משרדנו.-תחילת מתן השירות עם גמר הליכי המכרז או על .1

ההתקשרות מכח מכרז זה ייקבע על פי שיקול דעת המשרד ועשוי להיות מושפע מהליך תלוי ועומד 

 (.3074/19 פרבבג"ץ )מס
 ההתקשרות תהיה כמפורט במכרז ובהתאם להחלטת משרדנו. תקופת .2

 נוסח מלא של הוראות המכרז ובכלל זה של תנאי הסף מפורטים במכרז והאמור בו יגבר על נוסח המודעה. .3

 ניתן לעיין ו/או לקבל את מסמכי המכרז החל מיום פרסומו, באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: .4

www.mr.gov.il , תחת הלשונית "מכרזים" או באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 .www.molsa.gov.il בכתובת:

בדואר יובהר כי במקרה של בעיה בהורדת הקבצים מאתר מינהל הרכש ומאתר המשרד ניתן לפנות לאגף 

 .michrazim@molsa.gov.ilאלקטרוני באמצעות כתובת המייל: 

יועבר שינויים מהותיים ושינויי מועדים,  כל שינוי במסמכי המכרז שיבוצע לאחר פרסום המכרז, לרבות .5

 וכן יעודכן באתר מנו"ף. אשר נרשמו לקבלת עדכוניםלמציעים 

באמצעות הרשמה מקוונת בלבד באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים  להירשם יםמציעעל ה .6

החברתיים, תחת לשונית מכרזים, כאשר בהתייחס למכרז הרלוונטי יש להקיש על לשונית "לקבלת 

 עדכונים".

, בתיבת המכרזים, במשרד 12:00בשעה  15.08.2019-', הה המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום .7

בכניסה  91012, ירושלים, מיקוד 39והשירותים החברתיים, במגדלי הבירה, רחוב ירמיהו  העבודה הרווחה

 הראשית, אחרי דלפק האבטחה )בקומה הראשונה(. 

  .עותקים (2שני )-באחריות המציע להניח ההצעה בתוך תיבת המכרזים. ההצעה תוגש ב .8

 הוועדה לא תדון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון.  .9

את שאלות ההבהרה ניתן להעביר באופן מקוון )באמצעות אתר האינטרנט של המשרד,  –שאלות הבהרה  .10

תחת לשונית "פרטים נוספים" בהתייחס למכרז הרלוונטי, ברובריקה "מילוי שאלות הבהרה"( או בדואר 

)העברת שאלות בדואר אלקטרוני תיעשה  razim@molsa.gov.ilmichאלקטרוני באמצעות כתובת המייל: 

על קובץ וורד בלבד ובפורמט של טבלה בהתאם לפורמט המפורסם באתר משרד העבודה הרווחה 

 והשירותים החברתיים, תחת לשונית "פרטים נוספים", ברובריקת "צירוף קובץ נספחים"(. 

 .12:00, בשעה 11.07.2019-עד ליום ה', ה ידי המציעים-המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה על .11

 .01.08.2019-עד ליום ה', ההמועד האחרון למתן תשובות המשרד לשאלות ההבהרה הוא  .12

 תשובות לשאלות הבהרה יישלחו אך ורק למציעים אשר נרשמו לקבלת עדכונים כאמור במסמכי המכרז. .13

שנקבע  ה תשובות לשאלות הבהרה במועדבאחריות המציעים לעקוב אחר כל עדכון לגבי מכרז זה, ובכלל ז .14

 לכך במסמכי המכרז, כפי שיעודכנו באתר האינטרנט של המשרד.
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