
תאגיד המים והביוב מי רמת גן בע"מ ח.פ. 514801547 (להלן: "המזמין") מזמין בזאת מציעים ליתן 

הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס' 01-02/2021 למתן שירותי הדפסה והפצת דברי דואר 

(להלן:"המכרז"). 

מציעים פוטנציאלים יוכלו להירשם כמשתתפים במכרז באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת 

הבאה: miran@lahav-adv.co.il  עד ליום 15.02.2020. בהודעה יש לציין כי המציע מעוניין להירשם 

כמשתתף במכרז ולציין את פרטי המשתתף ואיש הקשר מטעמו. 

לאחר שליחת ההודעה כאמור, יקבל המשתתף אישור לגבי הרשמתו ואת מסמכי המכרז בהודעת דוא"ל 

חוזרת. מציע פוטנציאלי שלא יירשם כאמור לא יוכל להגיש הצעה למכרז.  

ההצעות תוגשנה במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המזמין וזאת עד ליום 15.03.2021 

בשעה 13:00 (להלן: "מועד ההגשה"). הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפסל. 

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן: 

רשאים להשתתף במכרז כמועמדים לביצוע עבודות הדפוס אך ורק מציעים העונים על תנאי הסף א, 

להלן: 

מציעים בעלי ניסיון בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019 באספקת שרותי הדפסה  א. 
דיגיטלית לשני גופים שהם רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים לפחות עם 30,000 בתי אב 

ועסקים לפחות בכל  אחד מהגופים. 

למען הסר ספק משמעותה של הדפסה דיגיטלית לצורך עמידה בסעיף זה,  היא כשהקלט 

לביצוע עבודות הדפוס הוא ניר ללא צבע, (נתונים משתנים) והפלט הוא ניר צבעוני מודפס 

כולל פרפורציה כאשר ניתן לבצע פרסונליזציה של הגרפיקה והנתונים המשתנים בהתאם 

למאפיינים שונים. 

רשאים להשתתף במכרז כמועמדים לביצוע עבודות ההפצה אך ורק מציעים העונים באופן מצטבר 
על כל תנאי הסף ב , ג,  להלן: 

מציעים שהם בעצמם ו/או ספק המשנה שלהם - מחזיקים ברישיון / הרשאה / היתר כללי  ב. 
למתן שירותי דואר כמותי לפי חוק רשות הדואר ו/או כל היתר שיבוא במקומו על פי כל דין 

ישראלי להפיץ דברי דואר כמותיים. 

מציעים בעלי ניסיון בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019 באספקת שרותי הפצת דואר  ג. 
כמותי לשני גופים שהם רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים לפחות עם 30,000 בתי אב 

ועסקים לפחות בכל אחד מהגופים. 

בנוסף כלל המציעים הן לעבודות הדפוס והן לעבודות ההפצה נדרשים לעמוד באופן מצטבר גם 

בתנאי הסף המפורטים בסעיפים ד, ה, ו, ז, להלן:  

מציעים שהמחזור העסקי השנתי שלהם בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019 עמד על  ד. 
לפחות 1,000,000 ש"ח ללא מע"מ. 

מציעים שצרפו להצעתם ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז.  ה. 

Dummy Text

mailto:miran@lahav-adv.co.il


מציעים שנרשמו כמשתתפים במכרז בהתאם להנחיות המפורטות במסמך זה.   ו. 

מציעים שהם עוסק מורשה.  ז. 

 

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לשנה עם אופציה להארכתה בחמש שנים נוספות.  

ככל וקיימת סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר באמור במסמכי המכרז.  

 

בכבוד רב, 

מי רמת גן בע"מ 

 

 

 


