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 122/2016 רגיל מספרמכרז פומבי 

 לאספקת שירותי דפוס ושירותי שכפול
 

 : שירותים כלהלן עד שני ספקים המסוגל/ים לספק למכביעם להתקשר  מעונינת מכבי שירותי בריאות 

 טפסים ועלונים, עלוני שיווק, חוברות שיווק, תוספות שחור לבן, תוספות מיוחדות )להלן "שירותי דפוס"(. .א

 כפול מסמכים )להלן "שירותי שכפול"(.צילום וש .ב

שירותי שכפול. במסגרת המכרז ייבחר בנפרד זוכה אחד עבור ו/או  שירותי דפוסהספק רשאי להגיש הצעה עבור 

 (.השירותים)יתכן זוכה אחד לשני סוגי  וזוכה אחד לגבי שירותי שכפול שירותי דפוסלגבי 

 הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.

. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות שנתייםהתקשרות היא לתקופה של ה

 .כל אחת שנתייםבנות 

 :רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי

 .תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין 

  השנתיים הכספיים"חות בדו משתקפים שהם כפיפי כללי חשבונאות מקובלים, , ל2015-2014הכנסותיו בשנים 

 לכל אחת מהשנים.₪  מיליון 1 לפחות הן או באישור רו"ח, ,שלו

 שירותי  -את השירותים לגביהם הינו מגיש הצעה )שניהם או אחד מהם, לפי העניין(  למכבי לספק בעל יכולת

, המוצרים הובלת למעט ,אחר/משנה קבלן"י ע ולא עצמו כוחותה, בבמכרז ז כהגדרתם שכפולו/או שירותי  דפוס

, דפוס לוחות הפקת, כריכה בחום ווורניש, לכה u.v לכה, הבלטות, קפסולציה, לימניציהוהפעולות הבאות: 

  קבלני משנה מטעמו.אמצעות ב שאותן ניתן לבצע

  יובהר, כי  ., בכל אחד מהשירותים לגביו הוא מגיש הצעה במכרז זהלפחות שנים 5 שלבעל נסיון מוכח בישראל

 שנים לפחות בכל אחד משני השירותים המוצעים. 5ספק המגיש הצעה לשני השירותים, נדרש לניסיון של 

  האחת צבעונית  –ברשותו לפחות שתי מכונות צילום דיגיטאליות  -ביחס לספק המגיש הצעה לשירותי שכפול

 לפחות.  A3לבן, שכל אחת מהן מפיקה נייר בגודל והשנייה שחור 

  50,000להבטחת קיום ההצעה על סך של הגשה ערבות כתב ימציא ₪. 

 .עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט 

  ,ובידו קבלה המעידה על כךרכש את מסמכי המכרז ממכבי.  

אביב, -בתל 27ותי בריאות", ברח' המרד לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שיר רשאי המעוניין להשתתף במכרז, 
החל מיום . כל זאת, 10:00-14:00ה', בין השעות -, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'14קומה 

 )שלא יוחזר(, במזומן או באמצעות המחאה.ש"ח  1,000בתמורה לתשלום   4.7.16ועד ליום  20.6.16

 למכרז זה או מסמכיו )בלבד( באמצעות כתובת דואר אלקטרוניניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר 
mandel_an@mac.org.il.  מעטפות שלא  .12:00בשעה  2.8.16יום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא

  תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
לאמור  . במקרה של סתירה בין האמור במודעהwww.maccabi4u.co.ilבכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז 

 .במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז
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 /1226201 רגיל מספרמכרז פומבי 

  שירותי דפוס ושירותי שכפוללאספקת 
 

 : ים לספק למכבי שירותים כלהלן/עד שני ספקים המסוגללהתקשר עם  מעונינת מכבי שירותי בריאות 
 "(.שירותי דפוס"להלן )תוספות מיוחדות , תוספות שחור לבן, חוברות שיווק, עלוני שיווק, טפסים ועלונים .א
 "(.שירותי שכפול"להלן )ם ושכפול מסמכים צילו .ב

במסגרת המכרז ייבחר בנפרד זוכה . עבור שירותי שכפולאו /ו שירותי דפוסהספק רשאי להגיש הצעה עבור 
 (.השירותיםיתכן זוכה אחד לשני סוגי ) וזוכה אחד לגבי שירותי שכפול שירותי דפוסלגבי אחד 

 .והכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחי
למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות . ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים

 .נוספות בנות שנתיים כל אחת
 :המהוות תנאי סף הכרחי, רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן

 ומנהל ספרים כדין, תאגיד מורשה כחוק בישראל. 
  הכספייםחות "בדו משתקפים שהם כפי, לפי כללי חשבונאות מקובלים, 2012-2014הכנסותיו בשנים 

 .לכל אחת מהשנים₪  מיליון 1 לפחות הן ,ח"או באישור רו ,שלו השנתיים
 ( לפי העניין, שניהם או אחד מהם)את השירותים לגביהם הינו מגיש הצעה  למכבי לספק בעל יכולת- 

 למעט ,אחר/משנה קבלןי "ע ולא עצמו כוחותב, רז זהבמכ כהגדרתם שכפולאו שירותי /ו שירותי דפוס
כריכה בחום , וורנישלכה , u.v לכה, הבלטות, קפסולציה, לימניציה: והפעולות הבאות, המוצרים הובלת

  .קבלני משנה מטעמואמצעות ב שאותן ניתן לבצע, דפוס לוחות הפקתו
  בכל אחד מהשירותים לגביו הוא מגיש הצעה במכרז זה, לפחות שנים 2 שלבעל נסיון מוכח בישראל. 

שנים לפחות בכל אחד משני השירותים  2נדרש לניסיון של , כי ספק המגיש הצעה לשני השירותים, יובהר
 .המוצעים

  האחת  –ברשותו לפחות שתי מכונות צילום דיגיטאליות  -ביחס לספק המגיש הצעה לשירותי שכפול
 . לפחות A3שכל אחת מהן מפיקה נייר בגודל , לבןצבעונית והשנייה שחור 

  20,000להבטחת קיום ההצעה על סך של הגשה ערבות כתב ימציא ₪. 
 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט. 
 ובידו קבלה המעידה על כך, רכש את מסמכי המכרז ממכבי.  

         22המרד ' ברח, "ותי בריאותמכבי שיר"רשאי  לרכוש את מסמכיו במשרדי , המעוניין להשתתף במכרז
כל . 10:00-14:00בין השעות ', ה-'בימים א,  או מי שימונה מטעמה, ענת מנדל' אצל גב, 14קומה , אביב-בתל
במזומן או באמצעות , (שלא יוחזר)ח "ש 1,000בתמורה לתשלום   /4.7.1ועד ליום  /1./.20החל מיום , זאת

 .המחאה
באמצעות כתובת דואר אלקטרוני ( בלבד)ים בקשר למכרז זה או מסמכיו ניתן להפנות שאלות ובירור
mandel_an@mac.org.il . מעטפות שלא  .12:00בשעה  /2.8.1יום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא

 . לא תתקבלנה, תוגשנה עד לאותו מועד
במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור . www.maccabi4u.co.ilת ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתוב

 .יגבר האמור במסמכי המכרז, במסמכי המכרז

 

مكابي خدمات صحية تطلب االتصال مع مزودين اثنني الذين يستطيعون تزويد مكابي باخلدمات التالية:
أ -       مناذج ومنشورات، منشورات تسويق، كراريس تسويق، زيادة اسود وابيس، زيادات خاصة )فيما يلي:«خدمات طباعة«(.

ب -     تصوير ونسخ متماثل لوثائق )فيما يلي:«خدمات نسخ متماثل«(
يحق للمزود تقدمي عرض بخصوص خدمات طباعة و/او خدمات نسخ متماثل. في نطاق املناقصة سيختار فائز واحد على حدة حسب 

الشروط املفصلة في املناقصة مبالحقها.
االرتباط ملدة سنتني، ملكابي احلق بامكانية متديد فترة االتفاقية لفترتني اضافيتني سنتني كل واحدة.

يحق االشتراك بالعرض مزود الذي يستوفي كل املتطلبات التالية، التي تعتب شرط عتبة الزامي:
l   شركة مرخصة حسب القانون. وتدير حسابات قانونية.

l   مدخوالته في السنوات 2014 -2015، حسب قوانني احلسابات املقبولة، وكما تظهر في التقارير املالية السنوية او بتصديق من 
مدقق حسابات هي على االقل 1,000,000 مليون شاقل لكل واحدة من السنوات.

l  صاحب قدرة تزويد مكابي باخلدمات عليهم يقدم عرضه )اثنني او واحد منهم، حسب املوضوع( – خدمات طباعة و/او خدمات 
نسخ متماثل كتعريفه في هذه املناقصة، بذاته وليس عن طريق مقاول ثانوي/ آخر، ما عدا حتميل املنتجات والنشاطات التالية: 
صفائح وكبسلة ، نقش، طالء u.v، طالب ورنيش،غطاء حرارة ، استخراج الواح طباعة، التي ميكنه تنفيذها بواسطة مقاولني 

ثانويني من قبله. 
l  صاحب خبرة مثبتة في اسرائيل خمس سنوات على االقل في كل واحدة من اخلدمات التي عليها هو يقدم عرضه بهذه املناقصة. 

يوضح، ان املزود مقدم العرض لكال اخلدمات، يطلب منه خبرة 5 سنوات على االقل في كل من اخلدمتني املقترحتني.
l  بخصوص املزود مقدم العرض خلدمات النسخ املتماثل – بحوزته على االقل ماكنتني تصوير ديغيتاليت – الواحدة ملونة والثانية 

ابيض واسود، وكل واحدة منهم تستخلص ورق بحجم  A3– على االقل.
l  يقدم كفالة بنكية لتأمني اقامة العرض مببلغ 50,000 شاقل.

l  وقف في كل الشروط االلزامية التي تظهر في املفصل
l  اشترى وثائق املناقصة من مكابي وبحوزته وصل يثبت ذلك.

27 تل  . في مكاتب »مكابي خدمات صحية«، في شارع هميرد  باملناقصة، يحق له احلصول على وثائقها،  كل معني باالشتراك 
ابيب، طابق 14، لدى السيدة عنات مندل مركزة جلنة املناقصات، او من يعني من قبلها. في االيام االحد – اخلميس بني الساعات 
14:00 - 10:00 كل هذا ابتداء من يوم 2016-6-20 وحتى ليوم 2016-7-4  مقابل دفع مبلغ 1000 شاقل )ال تعاد( نقدا 

او حوالة بنكية. 
 . mandel_ an@mac.org.il :ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات بخصوص املناقصة ومالحقها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني

املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم  2016-8-2 الساعة 12:00 املغلفات التي ال تقدم حتى املوعد املذكور، ال تقبل.
 ميكن االطالع على وثائق املناقصة في العنوان: www.maccabi4u.co.il. في حالة وجود تناقض بني املذكور في هذا االعالن وبني 

املذكور في وثائق املناقصة الذي يتغلب هو وثائق املناقصة.

مناقصة علنية عادية رقم 122/2016
لتزويد خدمات طباعة وخدمات نسخ متماثل


