
 
 

 :העבודות הבאותצוע ילבהצעות זמינה בזה מ
 עבודות דפוס – 17/210מכרז מספר 

 

  :תנאי סף

רשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא אדם שהוא עוסק מורשה ו/או חברה/תאגיד רשום כדין בישראל, 
 המצטברים המפורטים להלן: בכל תנאי הסףהעומד במועד הגשת ההצעה למכרז, 

(, בביצוע עבודות של 2016-2014שקדמו להגשת הצעתו ) לפחות שנים שלוששל בעל וותק וניסיון מוכח  .1
 אחד תאגיד עבורב צ"דברי דפוס, דפים למדפסת, פרוספקטים, כרטיסי ביקור, פנקסים, פליירים וכיו

על המציע לצרף אסמכתאות המעידות, כי המציע הינו בעל וותק וניסיון מוכח של שלוש שנים   .לפחות
להגשת הצעתו, בביצוע עבודות של דברי דפוס ודפים למדפסת, פרוספקטים, כרטיסי לפחות שקדמו 

 .2בנוסח המצורף כנספח א' ב  עבור תאגיד אחד לפחות צ"ביקור, פנקסים, פליירים וכיו
שנים. על  3המציע הינו הבעלים הרשום כדין, של בית הדפוס, בתקופה שקדמה למכרז זה לפחות  .2

 ו"ד על היותו בעל בית הדפוס )בעלים או בעל מניות(.המציע לצרף אישור רו"ח/ע
 מיתב מבניין מ"ק 5 -עד  של ברדיוס תקווה-פתח באזור פעיל בעל בית דפוס להיות מהמציע נדרש .3

, בית הדפוס מיקום כי נדרש"(. מיתב משרדי: "להלן) תקוה-בפתח 5 השנייה העלייה ברחוב הממוקם
 בכל לו המאפשר במיקום נמצא, במכרז יזכה והמציע דהבמי, זה מכרז נשוא העבודות תתבצענה בו

 הנהג את לסכן מבלי רכב בכלי בנסיעה/בהליכה, דקות 15 על יעלה שלא בזמן, מיתב למשרדי הגעה, עת
  .התנועה חוקי על לעבור ומבלי אחרים או/ו

ודות רשאי להשתתף מציע אשר מקום עסקו מאפשר קבלת הדרישה / איסוף החומר לדפוס וביצוע העב
 כדלקמן:

 שעות מרגע קבלת החומר ו/או הגרפיקה.  6עבודות דחופות תוך  .א
 שעות מרגע קבלת הגרפיקה.  24תוך  -במקרים של עבודה שוטפת  .ב
 שעות.  72תוך  -במקרים של עבודות חריגות  .ג

לאישור העמידה בתנאי סעיף זה על חלופותיו השונות, יש למלא תצהיר התחייבות חתום בפני 
 עו"ד.

לפחות. על המציע לצרף אסמכתאות המעידות לא כולל מע"מ  ₪ 2,000,000היקף פעילות שנתי של בעל  .4
 .כךעל 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. הניסיון ביחס לכל אחת מהדרישות לעיל, צריך שיהא  .5
 של המציע עצמו וכל האסמכתאות והערבות המפורטים להלן, יהיו על שם המציע בהצעה.

 יתחייב לאספקת הטובין למשרדי מיתב כחלק בלתי נפרד ממחירי כתב הכמויות. המציע .6
לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(  10.3ביחס למציע שהינו בעל רישיון עסק בתוקף לפי פריט  .7

 , על המציע לצרף להצעתו רישיון עסק "בית דפוס" בתוקף.1995 –התשנ"ה 
לפי הנוסח  ₪ 35,000המציע יצרף ערבות בנקאית, אוטונומית, חתומה כדין, לפקודת מיתב, על סך של  .8

 .3המצורף כדוגמא לתנאי המכרז זה כנספח א' 
אישור רו"ח / פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים  .9

ות מס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום(, ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חוב
 .1976 –התשל"ו 

בתקנות חובת המכרזים תשנ"ג  6אישור תקף לניכוי מס במקור וכל אישור אחר, כנדרש מתוקף סעיף  .10
)להלן: "תקנות חובת המכרזים"( ו/או כל תיקון ו/או תוספת שיכנסו לתוקפם בחוק זה, עד  1993 –

 להגשת המכרז.
 ודת עוסק מורשה / הרישום של התאגיד.העתק של תע .11
היה המציע תאגיד, יצרף תדפיס מלא ומעודכן, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, בדבר רישום  .12

 התאגיד מרשם החברות, לרבות רישום בעלי המניות.
היה המציע תאגיד, אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו  .13

 מכי המכרז.בחתימתם על מס
 .1כנספח א' דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף  .14

 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.
 מציעים שלא יעמדו בדרישות הסף הנ"ל הצעתם תפסל ולא תובא לדיון.             

 
 

 :  מידע כללי



 
  :חודשים כל אחת או חלק  12אופציות בנות  4ם חתימת ההסכם + חודשים מיו 12משך ההתקשרות

 . ממנה

  03ניתן לעיין ולקבל עותק ממסמכי המכרז, ללא תשלום, בתיאום טלפוני מראש )יעל/שלומית-

(. מסמכי המכרז יתקבלו כנגד מסירת פרטי התקשרות אשר ישמשו את רע"ן המכרזים, 9395553/593

 בהרה, ככל ויהיו כאלו.בין השאר, לצורך משלוח מכתבי ה

  בשעה  201703.23.חמישי עד יום , 2לתיבת המכרזים שבקומה  -את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה

 במעטפה סגורה.  13:00

 .מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר 

 מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל. 

       

 ן מזרחיעו"ד ירו       
 מנכ"ל                          

 
                     

 כל הזמן בשבילך זורמים ומתחדשים  –מיתב                                                       


