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מכרז פומבי  ,1202/004מס'  במסגרת מכרז מציעים מפגש , התקיים00:12, בשעה 1202.09.14בתאריך 

על ידי  פורסםששירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר לאספקת 

 ום עקב תקנות נגיף הקורונה.זהמפגש התקיים בשיחת וידאו  ").המזמיןבע"מ (להלן: "רעננה מי  תאגיד

; יםסמנכ"לית כספ – עדי ברנס ;מנכ"לית – ליאת ליבוביץה"ה: , במפגש המציעיםנכחו מטעם המזמין 
אחראית רכש ומכרזים; נעמה קדמי,  ;סמנכ"ל הנדסה – טל וייסמן; סמנכ"ל תפעול –איתי דולינסקי 

 יועמ"ש התאגיד. – עו"ד עמיחי מגער ;צרכנות מיםמחלקת מנהלת אנסטסיה תורג'מן, 

 

 .המציעים במפגשהמשתתפים זה רשימת לפרוטוקול מצ"ב 

           מכרז כאמור כשהוא חתום כי ההצעה במסמכנספח לזה  מפגש מציעים פרוטוקול ףלצריש  .1
 י המציע כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.ל ידע

תשובות ו/או  אליהם תשוגרנה ודרכי ההתקשרות איתם על המציעים לוודא כי פרטי אנשי הקשר .2
שגוי. האחריות מידע זה הינו בדחיפות באם הנ"ל המידע את תקינים ולתקן המזמין הבהרות 

 על המציע עצמו. מוטלת -רטים ווידוא הפל

 .המזמיןביוזמת (אם וככל שנקבעו) נקבעו ר שא ,זה מכיל את התיקונים למכרזפרוטוקול  .3

זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור  פרוטוקולהוראות  .4
 קנוזה ית פרוטוקולבהניתנת במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות 

יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים או /ו פרשוו/או י
 זה במפורש.  בפרוטוקולהרלוונטיים לא צוינו 

הנוסח המופיע  אך ורק, מחייב המציעים מפגש ניתנו במסגרתשיודגש, כי לעניין התשובות,  .5
הבהרה כללית בלבד ואינן  זה. תשובות, אשר ניתנו בעל פה, ניתנו לצורךפרטיכל במסגרת 

 .המזמיןמחייבות את 

 עמודים. 6 –ם זה ללא דף מקדי בפרוטוקולמספר העמודים  .6

 זה על תיקוניו.בפרוטוקול לאמור זוכה יהיה כפוף בין הלהמזמין יחתם בין יסכם שהה .7
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  :סקירת המכרז -פרק ב' 
 

מכרז פומבי לאספקת שירותי , המכרזנשוא במסגרתו הוצג הפרויקט ו בזום התקיים המציעים מפגש

תבוצע על ידי הקבלן העבודה   .הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר

והוראות ההסכם  הזוכה במכרז, בהתאם למפרטים הטכניים והמועדים, הכל בהתאם לתנאי המכרז

 ").ההסכםשיחתם בין החברה לבין הקבלן הזוכה, על נספחיו ("

התנאים  בכל, במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעצמושתתף במכרז זה מי שעומד, רשאי לה .1
ואשר הציגו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים  המפורטים להלן המצטברים

 תיפסל.    -הצעה שלא תוגש כאמור  למסמכי המכרז) 2-5 פים(סעי :אלו, כדלקמן

 מעמד משפטי )א(

 המציע הינו תושב ישראל. –מציע שהינו אדם פרטי  •

 השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות. –מציע שהינו שותפות  •

 החברה רשומה כדין ברשם החברות. –מציע שהינו חברה  •

סיפק המציע בעצמו שירותי הדפסה דיגיטלית של לפחות  2020 –ו  2019בכל אחת מהשנים  )ב(
רופותיהם במצטבר לשנה, לשתי חשבונות מים ו/או ביוב ו/או חשבונות אחרים וצ 169,700

 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים או יותר, מתוכם לפחות תאגיד מים ו/או ביוב אחד.

סיפק המציע, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו,  2020 –ו  2019בכל אחת מהשנים  )ג(
ים חשבונות מים ו/או ביוב ו/או חשבונות אחר 100,000שירותי דיוור ישיר של לפחות 

וצרופותיהם במצטבר לשנה, לכל הפחות לשני תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות ו/או 
 גופים ציבוריים.

למציע או לקבלן משנה מטעמו היתר תקף ממשרד התקשורת, למועד הגשת ההצעה, למתן  )ד(
 שירותי דואר כמותי. 

ו/או הפצה בממוצע לפחות משירותי הדפסה ₪  400,000למציע מחזור כספי של  –מחזור כספי  )ה(
 לפי אישור רואה החשבון המבקר של המציע. 2020 –ו  2019בכל אחת מהשנים 

 מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. )ו(

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות  .2
 הבנקאית יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוין במסמכי המכרז אחרת.

 הבהרות:פרק ג' 

  חובה.אינה  המציעים מפגשהשתתפות ב .1
 .תובא לדיוןולא  על הסף תפסל םהצעת, הסף הנ"לכל תנאי ב ושלא יעמד יםמציע .2

 )27(עמוד  למכרז 4סעיף ב מפורטים מסמכים שעל המציע לצרף להצעתוואופן הגשת ההצעות  .3

 )31למכרז (עמוד  8של ההצעה מפורטים בסעיף הצעת המציע, אופן הגשתה ותוקפה  .4

 4ועל המציע להגיש את הצעתו בשים לב לעובדה שמדובר במכרז המנוהל במהלך דו שלבי יש ל
 מעטפות.

מייל) ע"י הגשת בקשה מסודרת -בדוא"ל (אי ,01.09.2021המכי המכרז ניתן לקבל, החל את מסמ .5
 56ברחוב אחוזה (בתיאום מראש) במשרדי התאגיד או  raanana.co.il-naamak@meiבדוא"ל 

 .072-2772735/072-2772772טלפון  ,נעמה קדמירעננה אצל הגב' 
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על פי הנוסח המדויק  בנקאיתהמציע יצרף להצעתו ערבות  -סכום הערבות הבנקאית להצעה  .6
צמודה למדד המחירים לצרכן בסך  צריכה להיותהמופיע במסמכי המכרז ללא שינוי. הערבות 

 ה'נספח ), וזאת בנוסח המצורף שקלים חדשים אלף חמישים(במילים: ₪  00050, -השווה ל
 לא הערבות תהא ערבות בנקאית בלבד, ובמפורש ק בלתי נפרד הימנו.למכרז זה ומהווה חל

 ערבות מטעם חברת ביטוח. 

 .31.03.2022תאריך עד לתעמוד בתוקפה להצעה הערבות  -קופת הערבות הבנקאית להצעה ת

 Wordובאמצעות קובץ מציע המעוניין להעלות שאלות הבהרה מתבקש להפנותן בכתב, בעברית,  .7
MS הדואר האלקטרוני לכתובת  באמצעות בלבד raanana.co.il-naamak@mei  ולאשר את קבלת

 072-2772772 / 072-2772735הודעת הדואר האלקטרוני ושלמותה באמצעות מספר הטלפון 
צעות קובץ ובאמצעות קבלת אישור במייל חוזר על קבלת הודעתו. שאלות אשר תועברנה באמ

PDF .לא תיענינה 

ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני 
 .מספר הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה

למען הסר ספק יובהר כי על המציע חלה החובה לוודא את קבלת שאלות ההבהרה כאמור 
לא יאוחר  29.09.2021, ה רביעי לא יאוחר מיום השאלות כאמור תועברנהבמשרדי המזמין. 

 . 16:00שעה מה

 למתן התשובות.  כתובת הדואר האלקטרוניבמסמך השאלות תצוין באופן ברור 

יש למסור ההזמנה, מסמכי כל ובה כשהיא חתומה  האת המעטפ - מקום הגשת ההצעות .8
 .ננה, רע56רחוב אחוזה משרדי המזמין, בבמסירה אישית לתיבת המכרזים ב

בשעה  18.10.2021תאריך הוא המועד האחרון להגשת ההצעות  -המועד האחרון להגשת הצעות  .9
15:00 . 

 יש להגיש את כל המסמכים חתומים כולל מפרט ותוכניות. .10

 אופן ביצוע העבודות נשוא המכרז מפורט בהרחבה במסגרת ההסכם ונספחיו. .11

חים הנדרשים בפרויקט ובכלל זה מומלץ למציעים לעיין בהוראות המפורטות לעניין הביטו .12
 .וזאת עוד בטרם מועד ההגשהאישורי קיום ביטוחים, ולציין הערות ו/או הארות (ככל שיהיו) 

 שאלות ההבהרה.קובץ במסגרת על כל הפניות/שאלות לעשות בכתב ותשובות ימסרו  .13

 

 
 

 ב,בכבוד ר
 ליאת ליבוביץ

 מנכ"ל התאגיד
 

 : קיםהעת
 נוכחים
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 מציעים מפגשסגרת המשתתפים במרשימת 
 
      

מכרז פומבי לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים  – 004/2021מכרז מס' 

 נלווים ודברי דואר.

 המשתתףשם  
 (התאגיד)

  שם הנציג

(פרטי + 
 משפחה)

 דוא"ל נייד פקס טלפון

א.ד. הפצות  .1

 ועיטוף

אייל 

 מססה

03-9221816  054-4502780 eyal@a-d.co.il 

2.       

3.       

4.       

5.       

 


