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 .1מבוא
המרכז הקהילתי החדש בקריית גת בע"מ הינה חברה בע"מ אשר עוסקת בפעילות חברתית
קהילתית ללא מטרות רווח (מלכ"ר)( ,להלן – "המרכז") המרכז מעוניין לקבל הצעות להפקת ואספקת
חוברת פעילות שנתית של רשת המתנסים לשנת (2020 - 2021להלן "הטובין") ,הכל בהתאם
לתנאים המפורטים בהזמנה זו להלן ובמסמכים המצורפים לה.

המכרז להדפסת החוברת יוצג כדלהלן כ "המכרז"
המתמודדים במכרז.
 .2תנאי מתן ההצעות
 .1.2רשאים להגיש את ההצעות מי שהינו בעל חברת דפוס ,מוציאים לאור ,או זכיין הפועל בשמו
של אחד מאלה בהיקף ובסטנדרטים הנדרשים.
 .1.1רשאים להגיש את ההצעות יחידים ו/או תאגידים ובלבד בכל מקרה ההצעה תוגש על ידי
ישות משפטית אחת.
 .1.2המציע בעל לפחות  3שנות ניסיון מוכח בענף הדפוס או ההוצאה לאור.
 .1.2תנאים מוקדמים להתקשרות :על הטובין שהוצעו לעמוד בכל דרישות המפרט .הצעה או חלק
מהצעה שיכללו טובין שאינם עונים לדרישות המפרט  -לא תיערך התקשרות בגינם.
 .1.2למצרפים המלצות לעבודתם ודוגמאות מעבודות דומות יינתן יתרון בבחירה ע"י רשת
המתנ"סים.
 .1.2בית הדפוס מתחייב לפעול בכפוף למכרז זה ולקבל אישור בכתב על כל שינוי או בקשה.
 .1.2בית הדפוס ישתמש בתוכנות ואמצעים חוקיים בלבד הנושאים רישיונות שי מוש לטובת
הדפסת החוברת.
 .1.2תשלום עבור ההשתתפות במכרז :כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם במזומן או
בהמחאה סך של  ₪ 100על שם :המרכז הקהילתי החדש בקריית גת בע"מ .למען הסר
ספק סכום זה לא יוחזר למציע בכל מקרה .התשלום עבור ההשתתפות במכרז מהווה תנאי
מוקדם להשתתפות במכרז.

 .3ההצעה
 .3.1ההצעה ,על נספחיה ,תימסר במעטפת המכרז כשהיא סגורה וחתומה בראשי תיבות
ע"ג כל דף מתנאי המכרז ובנוסף יחתום על נספח ב.
 .3.2ההצעה תידון על ידי ועדת המכרזים של רשת המתנ"סים ,רשת המתנ"סים לא
מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ויהא רשאי לבטל את המכרז כראות עיניו.
 .2.2מסמכים שיש לצרף להצעה:
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 .2.2המציע יציג אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס ,המעיד כי המציע
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס
ערך מוסף או שהוא פטור לנהלם וכי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח
למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס .ערך מוסף ,בהתאם לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
רשימת לקוחות להם סיפק המציע טובין מסוג הטובין נשוא מכרז זה במהלך השנה
האחרונה ,לרבות ממליצים שם איש קשר אצל הלקוח ומספר טלפון).המרכז הקהילתי החדש
יהא רשאי לפנות ללקוחות אלו לקבלת חוות דעת בדבר המציע וכן לגופים/ארגונים אחרים
שלא צוינו כממליצים על ידי המציע על פי שיקול דעתו.



המרכז הקהילתי החדש אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או חלק ממנה או
הצעה כל שהיא ,ותהיה רשאית לדחות את כל ההצעות.

 .4לוחות זמנים ותנאי עבודה
 .2.2.2אספקה של כל כמות החוברות לרשת המתנ"סים – 23.8.2020
 .2.2.1הזוכה יקיים פגישות עבודה עם רשת המתנ"סים לפי הצורך וללא הגבלה.
 .2תנאי התשלום :שוטף  90 +יום ממועד האספקה של מלוא כמות החוברות המופיעות בהזמנת
הרכש למשרדי המרכז הקהילתי החדש בקריית גת ובהתאם למפרט כפי שיפורט בהמשך
תמורת חשבונית מס.
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נספח א -
מפרט דרישות להכנת חוברת פעילות לשנת  2020-2021עבור המרכז הקהילתי החדש בקריית
גת בע"מ
הצעת המחיר תכלול את המרכיבים הבאים:
 .2.2מועד אספקת החוברת במשרדי המתנ"ס לאחר אישורי סקיצות יהא לא יאוחר מיום ה
23.8.2020
 .2.1נדרש להציע הצעות מחיר לפי הכמות המפורטת:
 20,000, 15,000 ,9000 ,6000 , 3000 .2.2יחידות.
 .4.4לאור המצב הבריאות השורר כעת בעולם רשת המתנסים שומרת לעצמה את הזכות
לבטל /לשנות את הכמות או את הדפסת החוברת עד שבועיים לפני מועד ההדפסה.
 .2.2המשתתף יפיק עבור המתנ"ס ( 20,000עשרים אלף) חוברות צבעוניות הכוללות כריכה
וסיכות ( מובהר כי הכמויות המפורטות במסמכי המכרז הנן על פי אומדן והערכה בלבד).
המתנ"ס רשאי להקטין או להגדיל הכמויות המפורטות במסמכי מכרז זה ,על פי שיקול דעתו
המוחלט.
 .2.2גודל החוברת 23 :ס"מ  16.5Xס"מ נטו (הדפסה רוחבית)
 .2.2.2היקף החוברת סך הכל  56עמודים..
 .2.2.1דפי הפנים של החוברת :נייר כרומו  135גרם מבריק .העטיפה חיצונית של החוברת
נייר  220גרם על חזית העטיפה בלבד.
 .2.2.2הזוכה מתחייב שלא לעוות תמונות ולשמור על תמונות בפרספקטיבה ובפרופורציה
הנכונים.
 .2.2.2דפי החוברת ימוספרו בסדר רץ.
 .2.2.2החוברות יארזו בחבילות של  100יחידות בניילון סטרץ' או  2סרטי קשירה מפלסטיק
בהצלבה ויועברו על גבי משטח תקין .המשטח ייעטף בניילון סטרץ' ויישא מדבקה
המפרטת את כמות החוברות במשטח.
 .2.2.2כמות החוברות במשטח לא תעלה על  2500יחידות.
 .2.2.2הזוכה יעביר אל רשת המתנ"סים העתקי שמש בצבע לפי מועדים המפורטים בטבלת
לוח הזמנים של החוברת טרם ההפקה הסופית והדפוס.
 .2.2.2המפיק יהא רשאי לפרסם את שמו והלוגו שלו ע"ג החוברת בגודל ובמקום שיקבע
מבעוד מועד בינו לבין רשת המתנ"סים.
 .2.2.5הכנות למשלוח :תבוצע אריזת ועיטוף  1,000חוברות מתוך כלל הכמות בשקיות
דואר שקופות לטובת משלוח למנויים ,העטיפות תכלולנה מדבקות לבנות הנושאות את
כתובת המנוי כפי שתימסר על ידי המתנ"ס בקובץ אקסל .רשת המתנ"סים יעבירו דף
תקשורת למנויים שיודפס על ידו שיצורף למשלוח החוברות.
 .2.2.25את  1000החוברות יפריד הספק מכלל המשלוח ויציין ע"ג אריזתן -חוברות למנויים.
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טופס להגשת הצעה  -נספח ב'
לכבוד :המרכז הקהילתי החדש בקריית גת בע"מ.
.1

.2
.3

.4
.5
.6

אני הח"מ מאשר כי קראתי בעיון את ההזמנה לקבלת הצעות על כל פרטיה והמסמכים
המצורפים אליה ,מצהיר כי הבנתי את כל דרישותיה ואני מסכים לתנאי המכרז וההתקשרות
כפי שהם באים לידי ביטוי בהזמנה להגשת הצעות ובמסמכים המצורפים לה ובהתאם להם
מוגשת בזה הצעתי.
אני מציע לספק את הטובין כפי שהם מתוארים במפרט/כתב הכמויות המצורף ,בסכומים
המפורטים בטבלה שבסעיף  8להלן.
אני מצהיר כי הסכומים הנקובים בהצעתי זו ,מהווים את מלוא התמורה שתגיע לי עבור
הטובין שהצעתי והם כוללים העמסה ,הובלה ,פריקה ,וסידור במקום היעד כמפורט בחוזה
ההתקשרות /תנאי התקשרות כלליים לאספקת טובין וכי לא אדרוש כל תמורה נוספת ו/או כל
תוספות תשלום ו/או החזר הוצאות וכדו' מעבר למפורט בהצעתי זו.
אני מצהיר כי אם תתקבל הצעתי אחתום במועד שיקבע על ידכם על חוזה/הזמנת רכש.
אני מתחייב כי אם תתקבל הצעתי ,אספק את הטובין במועדים המפורטים להלן.
ידוע לי כי הכמויות המפורטות במכרז הינן על פי אומדן והערכה בלבד וכי אין בהן
כדי לחייב את המרכז הקהילתי החדש בקריית גת בע"מ
טבלת מחירים:

מ כמות
ס מוערכת
" (אומדן)
ד
3000 1

יחידת
החישוב

תיאור הטובין

מחיר ל3000 -

הדפסת חוברת פעילות
המרכז הקהילתי החדש
בקריית גת בשנת 2020
לדרישות המכרז

2

6000

מחיר ל6000

3

9000

מחיר ל9000

הדפסת חוברת פעילות
המרכז הקהילתי החדש
בקריית גת בשנת 2020
לדרישות המכרז
הדפסת חוברת פעילות
המרכז הקהילתי החדש
בקריית גת בשנת 2020
לדרישות המכרז

4

15000

מחיר ל15000

5

יח20,000

מחיר ל
20,000
חוברות.

הדפסת חוברת פעילות
המרכז הקהילתי החדש
בקריית גת בשנת 2020
לדרישות המכרז
הדפסת חוברת פעילות
המרכז הקהילתי החדש
בקריית גת בשנת 2020
לדרישות המכרז

מועד
האספקה

מחיר בש"ח
כולל מע"מ
סה"כ
ליחידה

23.8.2020

23.8.2020

23.8.2020

23.8.2020

23.8.2020

הערה :הנני מבין כי במידה ובמהלך הפרויקט יתברר כי מספר העמודים או החוברות יהיה
קטן או גדול מהמצוין במפרט יינתן זיכוי או חיוב בהתאם.
מקום האספקה -המרכז הקהילתי החדש בקריית גת בע"מ ,בית רחל ,קריית גת בתאום עם
אירית אלמקייס בטלפון .053-3413278
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 . 7ולראייה ואישור באנו על החתום:

שם מלא של המציע __________ :חתימת המציע מורשה החתימה ______________

מספר עוסק מורשה\ ח.פ ___________________ :חותמת__________________:

אישור מזמין העבודה:

חברה מספר 515007300 :המרכז הקהילתי החדש בקריית גת בע"מ

חותמת החברה______________ :חתימת מנהל הרשת _____________________ :

