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עמוד  1מתוך 1

נספח ד '  -נוסח מודעה באינטרנט
מכרז פומבי מס' .../...
הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים / ...לרכישת ....
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ,מבקש בזה הצעות למתן שירותים / ...לרכישת ....
 . 1מהות ההתקשרות /העבודה (לרבות כל זכות ברירה להרחבת ההתקשרות)
...
...
 . 2תקופת ההתקשרות (לרבות כל זכות ברירה להארכת ההתקשרות)
....
...
 . 3תנאים להשתתפו ת במכרז
רשאים לגשת למכרז מציעים העונים על כל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
3.1
3.2
 ... 3תנאים נוספים כמפורט במסמכי המכרז
 . 4מסמכים חיוניים שיש לצרף להצעה
 4.1ערבות בנקאית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א , 1981-
על שם המציע ,על סך ***  ₪שתעמוד בתוקפה עד ליום  // ...המחאה[ ...לפי תנאי
המכרז]
 4.2בנוסף יש לצרף את כל המסמכים ,האישורים ,התצהירים ,ההתחייבויות כמפורט
במכרז.
 . 5אופן עיון וקבלת מסמכי המכרז
 5.1ניתן לעיין במסמכי המכרז החל ביום ** ועד למועד האחרון להגשת הצעות ,כמפורט
בסעיף  7להלן ,באתר האינטרנט של הטכניון …… wwwובמשרדי מחלקת הרכש
בטכניון ,חדר 199
 5.2חלופי :רק אם לא ניתן להמציא את המסמכים באמצעות אתר האינטרנט  :ניתן לקבל
העתק ממסמכי המכרז כנגד תשלום ***  ₪במשרדי  ....בטכניון ,בנין הסנט חדר .....
 . 6סיור קבלנים
יתקיים ביום *** .ההשתתפות חובה לכל מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז/ .או לחילופין
ההשתתפות איננה בגדר חובה.
לחלופין – לא יתקיים סיור קבלנים
 . 7המועד האחרון להגשת הצעות
את ההצעה יש להגיש ,בשפה העברית ,במשרדי מחלקת הרכש הטכניון בחיפה באופן המפורט
במסמכי המכרז ,במעטפה חת ומה ,עד ליום … בשעה ….
 . 8במקרה של מכרז מיוחד
יש לציין אם מדובר במכרז עם משא ומתן; מכרז עם שלב מיון מוקדם; מכרז עם בחינה דו
שלבית; מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף; מכרז ממוכן מתפתח או מהיר
 . 9במקרה של מכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כח אדם
יש להוסי ף תנאים לפי תקנה 11
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