Purchasing products, and services from Israel

Founded in 1954, the CERN laboratory sits astride the Franco-Swiss border near
Geneva. It was one of Europe's first joint ventures and now has 22 member
states. Israel joined CERN as a full member state in the year 2014.
Member states have special duties and privileges. They make a contribution to
the capital and operating costs of CERN’s programs, and are represented in the
council, responsible for all important decisions about the organization and its
activities.
CERN’s policy is to promote business relations between member states and the
organization. Suppliers and service providers from member countries are having
priority in CERN’s tenders. Any Supplier, Sub-contractor and/or Service provider
from member states is invited to attend CERN’s surveys and tenders.
During the year of 2015 the organization committed and purchased supplies,
Industrial and other services in the amount of 430 Million Swiss Francs. CERN
collaborated in R&D with companies, academia, and research institutions in the
amount equivalent to 55 Million SFR.
Israeli Business entities are very welcomed to attend tenders and pre-tenders
surveys. If you are interested in DOING BUSINESS WITH CERN, please study
the opportunities directly at http://procurement.web.cern.ch/ . In order to see the
open surveys and tender, you may go to “Market Surveys and Calls for
Tender” on the left side of the page.
For more information, please contact eitan.kuperstoch@economy.gov.il
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