
 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                     

 

 
 בקשה להצעת מחיר 

 ("הבקשה" –)להלן   6201חומר פרסום למבצע שפעת לשנת לאספקת 

 
 

 כללי .1
 

 פרסום  מוצרי ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה.ם והשירותים""המוצרי –)להלן  1025לשנת למבצע שפעת 
 קטגוריות: 1 -המוצרים מחולקים ל

 מכתבים חכמים .א

 אלמנטים דפוס .ב
 

דואר אלקטרוני , רועי גואטהאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח  .1.1
gueta_r@mac.org.il   21:..בשעה   1.12....11 עד לתאריך. 

 

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1
 

 בכל קטגוריה. למכבי שמורה הזכות לנהל מו"מ מול שתי ההצעות המיטביות .1.1
 

יקול הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לש .1.2
דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת 
לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש 

 אופציות ככל שהן קיימות.
 

 ממחלקת הרכש של מכבי,  לרועי גואטהיש לפנות  , בנושאי רכשבשאלות  .1.1
  . gueta_r@mac.org.il, או במייל:5293411-30טלפון: 

 

   לנורית גבע,, יש לפנות בנושאי המפרטיםבשאלות  ...1
 geva_nur@mac.org.il מייל:    059-3139931נייד:    ,03-7952809 טלפון: 
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 : + טופס ההצעההמפרט המבוקש .1

 חירים ולסרוק.יש להדפיס, למלא את המ
 

 __________________________________שם הספק המציע: 
 

      _____       _____________     :נייד    ____________שם איש הקשר אצל הספק: 

 
 

 מכתבים חכמים –קטגוריה א' 
 

 מפרט למכרז -6102שפעת 

 מפרט  כמות תיאור אלמנט

מחיר 
ליחידה 
בש"ח 
לפני 
 מע"מ

 סה"כ עלות
הכמות בש"ח 

 לפני מע"מ

דיוור 
 מבוגרים

 -דיוור פשוט 
מכתב + 

מעטפה כולל 
דאטה 
 בשחור

007,88 

 A4מכתב בגודל:
 גרם. 08עשויים מנייר נ"ע  

 הדפסת פרוצס )פרה פרינט( צד אחד או דו"צ.
 הדפסת נתונים בצבע צד אחד 7 

כולל קליטת קבצי נתונים7 עיבוד נתונים7 הכנת תוכנית 
 TIFקבצי  12לדפוס משתנה של סה"כ  הדפסה והבאה 

 שונים )דאטה משתנה(.
ביצוע טסטים וקבלת אישור ממכבי לתקינותם והתאמתם 

 לדרישות מכבי.
 קיפול חצי של המכתב

 הכנסת המכתב למעטפה בהתאמה שמית 
 ס"מ7  ,..1*  21בגודל  

סגירת המעטפה ואיסוף לפי סדר הקבצים ולפי מיקוד רץ 
     בדואר.לצורך מסירה למשלוח 

  

גרם.  221ס"מ.  עשויות נייר כרומו מט  21*  ,..1מעטפה 
 מודפסות פרוצס דו"צ.  + דאטה משתנה בשחור

פחת מעבר  2%גרפיקה אחת בעברית יש לקחת בחשבון 
     לכמות המוזמנת 

דיוור 
 ילדים

מכתב + 
 מעטפה

107118 

 A4מכתב בגודל:
 גרם. 08עשויים מנייר נ"ע  

 )פרה פרינט( צד אחד או דו"צ. הדפסת פרוצס
 הדפסת נתונים בצבע צד אחד7 

כולל קליטת קבצי נתונים7 עיבוד נתונים7 הכנת תוכנית 
שונים  TIFקבצי  0הדפסה והבאה לדפוס משתנה של סה"כ  

 )דאטה משתנה(.
ביצוע טסטים וקבלת אישור ממכבי לתקינותם והתאמתם 

 דרישות מכבי.ל
 קיפול חצי של המכתב

 הכנסת המכתב למעטפה בהתאמה שמית 
 ס"מ7  ,..1*  21בגודל  

סגירת המעטפה ואיסוף לפי סדר הקבצים ולפי מיקוד רץ 
     לצורך מסירה למשלוח בדואר.

  

גרם.  221ס"מ.  עשויות נייר כרומו מט  21*  ,..1מעטפה 
 בשחור מודפסות פרוצס דו"צ.  + דאטה משתנה

פחת מעבר  2%גרפיקה אחת בעברית יש לקחת בחשבון 
     לכמות המוזמנת 



 אלמנטים דפוס –' בקטגוריה 

 
 

 מפרט למכרז -6102שפעת 

 מפרט  כמות תיאור אלמנט

מחיר 
ליחידה 

בש"ח לפני 
 מע"מ

סה"כ עלות 
הכמות בש"ח 

 לפני מע"מ

 2887888   מדבקות לאחיות

רוצס + לכה. 7 הדפסת פA6דף מדבקות בגודל 
 מדבקות 21דפיקת שטנץ חצי חיתוך של עד 

סניפים )אריזה בשרינק +  211ביצוע חלוקות לפי 
     מדבקת פרטי הסניף(

 A4פוסטר 

A4  2סה"כ 
גרפיקה  
 .-בחלוקה ל
 שפות

1,88 

גרם. הדפסת  118נייר כרומו מבריק  A4גודל 
פסי דבק דו"צ בגב  1פרוצס צד אחד. תוספת 

מ"מ אורך  28רוחב פס הדבק  הכרזה במידות"
 ס"מ 18 -כל פס

 אריזת כל סוג בחבילה נפרדת
 עברית7 רוסית7 ערבית   -גרפיקות  .סה"כ  

     סניפים 211ביצוע חלוקות לפי 

 A3פוסטר 

A3  2סה"כ 
גרפיקה  
 .-בחלוקה ל
 שפות

118 

גרם. הדפסת  7118 נייר כרומו מבריק A3פוסטר 
ק דו"צ בגב פסי דב 1פרוצס צד אחד. תוספת 

מ"מ אורך  28הכרזה במידות" רוחב פס הדבק 
 -ס"מ 18 -כל פס

     ) רק בעברית( 2גרפיקה 

 בלוק אחיות

 288בלוק  
 A5דפים גודל 

הדפסה צד 
אחד צבע 

 אחד

...8 

סוג נייר  A5דפים  בכל בלוק. גודל נייר  288  
 גרם 08לבן נ"ע 

 הדפסה צד אחד צבע אחד כחול דפלקס
 ק ראש.הדבקת בלוק דב

 גרפיקות: עברית7  רוסית7 ערבית  .סה"כ 
     סניפים 211ביצוע חלוקות לפי 

 

 

 חבילות )חבילה לכל סניף/בית רופאים( לפי רשימת חלוקה7 הדבקת  2,8-את חומרי הדפוס יש לארוז לכ

 מדבקה עם שם הסניף/בית הרופאים והעברת החבילות למסוף.

 צוע ההזמנה. רשימת החלוקה תשלח לספק הזוכה בעת בי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אריזה ואספקה: .1

 
 .1.1....12ירידה לדפוס בתאריך 

 
 , על פי התיאור הבא: 9.1.1..2.2  אספקת כל החומרים עד לתאריך

 
  – קטגוריה א'

 חברת אניה , מושב עשרת, כתובת לאספקה: 
 051-1025522, נייד אתי:  00-0520120בתיאום מראש מול אתי שרון או רמה, טלפון:  

 
  -קטגוריה ב'

   , חולון.90רחוב הרוקמים  -כתובת לאספקה: חברת מסוף
 .050-3412091טלפון: , בתיאום מראש מול גאולה כהן

 

 

 
 הערות: .1

 

 "מ המחירים  בש"ח ואינם כוללים מע. 
 

  הדפסה העתקי שמש  לוחות, את כל הדרוש לביצוע העבודה ובכלל זה המחירים כוללים

 ואספקה.
 

  ספרות אחרי הנקודה. 1-מחיר עם יותר מאין להציע 
 

  ימים.    10תוקף ההצעה 

 
  + 11תנאי תשלום שוטף 

 
 .הזמנת רכש תישלח לספק/ים הזוכה/ים 

 

 


