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 2021 יוניב 9ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
למתן שירותי דפוס והפצה כמותית של דברי דואר עבור  – 11/21מכרז פומבי מס' 

 עיריית נס ציונה

 החלטה
 

מ"מ יו"ר הוועדה ומ"מ  –ני סמדר אהרויו"ר הוועדה,  –: אריאל אלמוג חברי הוועדה
 .רה"ע

 
 -עינת אזולאיהיועצת המשפטית לעירייה,  -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים

רכזת  -דנה לבני היועץ המקצועי למכרז,  -שוקי ירושלמי, אגף רכש
 מכרזים.

 
באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי , הוועדה קיימה את הישיבה בהסכמת הנוכחים

 בווידאו(.

 :דעתו בפני הועדה את חוות הציג למכרז המלווה המקצועי היועץ – ירושלמי שוקי

למתן שירותי דפוס והפצה כמותית של דברי  11/21עיריית נס ציונה פרסמה מכרז פומבי מס'  .1

 "(.המכרז)להלן: " דואר עבור עיריית נס ציונה

 .10:00עד שעה  ,19.05.21 -הגשה הצעות המועד האחרון ל .2

 .10:15בשעה  19.05.21ישיבת פתיחת תיבת המכרזים התקיימה ביום  .3

 , כדלקמן:הצעות 4היו בתיבת המכרזים  .4

 ."חבצלת, להלן: "בע"מ( 1972) דפוס חבצלת .א

 ."א.ד הפצות ועיטוף בע"מ, להלן: "א.ד .ב

 ."בארי, להלן: "דפוס בארי שותפות מוגבלת .ג

 ."אביב, להלן: "( בע"מ1986)דפוס אביב  .ד

 

 :כללי .5

"( ביקשה  באמצעות מכרז זה לקבל הצעות למתן שרותי העירייהעיריית נס ציונה )להלן: " .א

הדפסה  ושירותי הפצה כמותית של דברי דואר  עבור העירייה כמפורט בכל מסמכי המכרז   

 "(.השירותיםו/או " העבודות)להלן: "

 

 המכרז חולק לשלוש קבוצות שירותים:  .ב

 "(.קבוצה א'מתן שירותי דפוס הכוללים נתונים משתנים )להלן: " -קבוצה א'  (1

 "(.קבוצה ב'מתן שירותי דפוס הכוללים נתונים קבועים )להלן: " -קבוצה ב'  (2
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 .(קבוצה ג'שירותי  הפצה כמותית של דברי הדואר )להלן: " -קבוצה ג'  (3

 

 להגיש הצעה לקבוצה אחת ו/או יותר.במכרז נקבע כי ניתן 
 

במכרז נקבע כי לאחר שיבחר  הזוכה במכרז תפנה אליו העירייה מעת לעת, תציג בפניו את  .ג

הפרויקטים ו/או העבודות אותם צריך לבצע ותקבל לוחות זמנים לביצוע כל פרויקט ועבודה. 

 רותים למכרז.ישאופן הפניה ומסגרת לוחות הזמנים  מפורטים בנספח תכולת העבודות וה

 

רשאית להזמין עבודה  בטופס ההצעות" הינן משוערות בלבד, והעירייההכמויות המופיעות " .ד

בהיקף גדול או קטן מהמופיע במסמך לפי הצרכים ושיקול דעתה הבלעדי. התשלום יחושב 

 עפ"י היקף ההדפסה  וההפצה בפועל.

 

של חשבונות ו/או הודעות תשלום  ידרשו ליתן שירותי הנפקה, והדפסההזוכה/ים  במכרז י .ה

נסרטים וכיו"ב, ימעטפות, א לסוגיהן והודעות אחרות בהתאם לדרישת העירייה, טפסים,

שירותי הפצה כמותית של דברי דואר כפי שיידרש על ידי העירייה  ובהתאם לדרישות ו/או 

יו, העירייה, הכל בהתאמה לקבוצות בהן זכו וכמפורט במכרז זה, על כל חלקיו ונספח

 ולשביעות רצון העירייה. 

  

יובהר כי עבודות ההדפסה וההנפקה בקבוצה )א( כוללות בין היתר אספקת הניר לסוגיו,  .ו

גרפיקה, הדפסת הנתונים המבוקשים והרלוונטיים על גבי ההודעות, החשבונות, הטפסים 

)כגון: הרלוונטיים, אופציה להנפקת צרופות ללא דאטה שמית וכאלה הכוללות דאטה שמית 

פורציה, חיתוך, קיפול, הדבקה, עיטוף, משלוח ומידע לתושב תקופתי ו/או שנתי וכד'(, פר

חשבונות בדוא"ל לחלק מהצרכנים, הובלה והפצה לכל הצרכנים והמפיצים כולל הדואר 

עם כל החשבונות בדיסק או  PDFבהתאם לדרישת העירייה. בנוסף, יצירה והעברה של  קובץ 

הסכם המצ"ב כמסמך ג' קובלת ומאושרת על ידי העירייה הכל כמפורט בבכל מדיה אחרת המ

 רותים והעבודות שעל הקבלן לספק.יהמפרט את הש -נספח טכני  - 2ובנספח א' 

 

יובהר כי עבודות ההדפסה וההנפקה בקבוצה )ב( כוללות בין היתר אספקת הניר לסוגיו,  .ז

י   הטפסים הרלוונטיים, אופציה גרפיקה, הדפסת הנתונים המבוקשים והרלוונטיים על גב

ציה, פורולהנפקת צרופות ללא דאטה שמית   )כגון: מידע לתושב תקופתי ו/או שנתי וכד'(, פר

, הכל בהתאם לדרישת העירייה וכמפורט בהסכם המצ"ב חיתוך, קיפול, הדבקה ועיטוף

 לן לספק.רותים והעבודות שעל הקביהמפרט את הש -נספח טכני  -  2כמסמך ג' ובנספח א' 

 

הזוכה במכרז בקבוצה למתן שירותי דפוס בקבוצה )א( , יוכל לבצע בעצמו או להעסיק לצורך  .ח

צע  ההפצה בפועל  ביצוע ההפצה הכמותית של דברי הדואר ספק/י משנה וזאת בתנאי שמב

תר יתר תקף להפצה כמותית של דברי דואר ו/או כל רישיון /או היברישיון ו/או בהמחזיק 

י החוק ו/או מאושר/ים ע"י הרגולטורים הקשורים לנושא ההפצה "פשים עאחרים הנדר

הכמותית של דברי הדואר. העסקת ספק משנה תתבצע רק במידה ואושר מראש ובכתב ע"י 

 העירייה. 
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בכל מקרה של העסקת ספק משנה תחול האחריות המלאה על פעילות ספק המשנה על הזוכה  .ט

 ל  המחדלים של ספק המשנה.שא בתוצאות ובהוצאות שיבמכרז והוא י

 

השירותים יסופקו לכל מקום שהעירייה ו/או נציג העירייה ו/או מי מטעמם יבקשו מהזוכה.  .י

הזוכה יגיע, אם יידרש, על חשבונו, למשרדי העירייה, או לכל מקום אחר שתקבע העירייה, על 

העתקים של  מנת לקבל ו/או למסור כל חומר הקשור למתן השירותים כגון: קבצים, הגהות,

 ההודעות/ טפסים/חשבונות לאישור וכיו"ב, וזאת על פי לוח זמנים שייקבע על ידי העירייה.

 

הזוכה/ים יבצע/ו את השירותים נשוא המכרז, על פי הנחיות העירייה ו/או נציג מטעמה   .יא

לעניין מכרז זה )להלן "הממונה"(. ביצוע השירות יעשה על פי הזמנות בכתב שתוציא העירייה 

ו/או הממונה ו/או מי מטעמם לזוכה )להלן: "הזמנת עבודה"(. ביצוע עבודה כלשהי  ללא 

הזמנת עבודה, תהיה באחריותו הבלעדית של הזוכה/ים והעירייה איננה מתחייבת  לשלם 

 לו/להם תמורה על כך.

  

שיונות, כלי יהמכשירים, הציוד המשרדי, החומרים, הכלים, מערכת המחשוב, התוכנות, הר  .יב

רכב וכוח האדם הנדרש לביצוע השירותים יסופקו בלעדית על ידי הזוכה/ים ועל חשבונו/ם ה

 הבלעדי.

 כל המתואר לעיל יעשה ע"י הזוכה/ים ועל חשבונו/ם.  

 

 תקופת ההתקשרות .6

תקופת ההתקשרות של הסכם זה הינה לשנה מיום חתימת העירייה על הסכם זה  .א

  )להלן: "תקופת ההתקשרות"(.

יום  30ית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בכתב שתישלח לקבלן העירייה רשא .ב

לפני תום תקופת התקשרות, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של 

שנה או חלק ממנה )להלן: "שנות האופציה"( ובתנאי שכל תקופת ההתקשרות לרבות 

 שנים. 5שנות האופציה לא תעלה על 

ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע"י משלוח הודעה  העירייה תהא רשאית להפסיק את .ג

יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב  30בכתב לקבלן 

הפסקת ההתקשרות למעט תשלום בעבור עבודות שבוצעו עד למועד הפסקת 

ההתקשרות ואו התחילו להתבצע לפני מועד ההודעה ולקבלן לא תהיינה כל תביעות 

ו טענות בקשר לכך למעט תשלום בעבור העבודה שבוצעה עד כספיות ו/או אחרות ו/א

 למועד הפסקת ההתקשרות ואו עבודות שהתחילו להתבצע לפני מועד מתן ההודעה.

 מסמך ג' למסמכי המכרז. -בשנות האופציה יחולו כל תנאי ההסכם .ד
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 המשתתפים במכרז .7

 במכרז שלהלן השתתפו המציעים בקבוצות כפי שמתואר בטבלה להלן:
 

 הערות קבוצה ג קבוצה ב קבוצה א שם המציע  מס"ד

  V V V א.ד הפצות עיטוף בע"מ יקרא להלן: "א.ד" 1

 V דפוס בארי שותפות מוגבלת יקרא להלן: "בארי" 2
 

V  

 ( בע"מ יקרא להלן: "חבצלת"1972דפוס חבצלת ) 3
 

V 
 

 

 ( בע"מ יקרא להלן: "אביב"1986דפוס אביב ) 4

 
V 

 
לא 

נמצאה 
 ערבות

 

 " מסמן הגשה לקבוצה שבנידון.Vהסימון "

 

 דרישות מחייבות במכרז תנאי סף ואישורים: .8

 שבהם היה על המציעים לעמוד והמסמכים אותם היה עליהם לצרף: םלהלן רשימת תנאי

 תנאי סף : 

ביצוע שירותי  הדפוס הכוללים נתונים משתנים, מי  - 'לקבוצה ארשאים להשתתף במכרז זה 

 ז' להלן:  שעומד בכל בתנאים המפורטים בסעיפים א', ב', ו',

 

, מי תי  הדפוס הכוללים נתונים קבועיםביצוע שירו - לקבוצה ב'רשאים להשתתף במכרז זה 

 ז' להלן:  שעומד בכל בתנאים המפורטים בסעיפים א', ג', ו',

מי שעומד  ,לביצוע שירותי ההפצה הכמותית של דברי דואר - לקבוצה ג'רשאים להשתתף במכרז זה 

 בכל בתנאים המפורטים בסעיפים א', ד', ה', ו', ז' להלן:

 מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיק מס ערך מוסף. .א

 

רותי הדפסה )דיגיטלית( יש באספקת 2020, 2019, 2018מציעים בעלי ניסיון בכל אחת  מהשנים   .ב

בתי אב ועסקים לפחות בכל רשות  16,000לשתי רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים לפחות עם 

היא דיגיטלית לצורך עמידה בסעיף זה, ו/או תאגיד. )למען הסר ספק משמעותה של הדפסה 

יר צבעוני כשהקלט לביצוע עבודות הדפוס  הוא נייר ללא צבע  ונתונים משתנים והפלט הוא נ

פורציה כאשר ניתן לבצע פרסונליזציה של הגרפיקה והנתונים המשתנים בהתאם ומודפס כולל פר

 ינים שונים(.ילמאפ

 

באספקת שרותי הדפסה לשתי רשויות  2020, 2019, 2018מציעים בעלי ניסיון בכל אחת  מהשנים   .ג

 כל רשות ו/או תאגיד. בתי אב ועסקים לפחות ב 16,000ו/או תאגידי מים לפחות עם מקומיות 

  

  2020,  2019, 2018מציעים שהם ו/או ספק המשנה שלהם בעלי ניסיון בכל אחת  מהשנים   .ד

 16,000 מיות ו/או תאגידי מים לפחות עםבאספקת שרותי הפצת דואר כמותי לשתי רשויות מקו

 בתי אב ועסקים לפחות בכל רשות ו/או תאגיד. 
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לקחנה בחשבון רק יספק משנה  לביצוע שירותי ההפצה,  תן תנאי סף זה מציע המופעל כילעני .ה

הרשויות ו/או תאגידי המים, שבהן פועל המפיץ כספק משנה, במידה והרשות ו/או התאגיד בהן 

הוא פועל כספק משנה עומדת במפורט בתנאי סף זה בהקשר למשך ההתקשרות ומספר בתי האב 

 והעסקים.

     

מחזיקים ברישיון / הרשאה / היתר כללי למתן  -שלהם מציעים שהם בעצמם ו/או ספק המשנה  .ו

שירותי דואר כמותי לפי חוק רשות הדואר ו/או כל היתר שיבוא במקומו על פי כל דין ישראלי 

 להפיץ דברי דואר כמותיים.

 

 1,000,000עלה על  2019, 2018, 2017שלהם בכל אחת מהשנים  סקי השנתימציעים שהמחזור הע .ז

 ש"ח ללא מע"מ.

 ים שצרפו להצעתם ערבות בנקאית מקורית כנדרש בתנאי המכרז.מציע .ח

ות  מקומיות יתאפשר בתנאי סף אלה  כל צרוף של רשוי –ד' 4ג', 4ב',  4לתנאי סף  :הערה

שתי רשויות מקומיות  ו/או שני תאגידי מים ו/או רשות מקומית אחת  :ותאגידי מים לדוגמא

 ותאגיד מים אחד.

 אישורים

 להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:כל מציע יצרף 
 

אישור על היותו עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף, אישור תקף על ניהול פנקסי  .א

חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( 

 וכן אישור מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס במקור. 1976 –תשל"ו 

 

ד' בהתאמה לקבוצה )לסוג העבודות 4'ג , 4ב', 4מסמכים המעידים על ניסיונו כנדרש בסעיפים  .ב

 אליהן הוא מגיש את הצעתו(. על המאשר להזכיר במפורש את  כל האמור בסעיף בהתאמה.

 

המלצות משתי רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים  שלהם סיפק המציע השירותים נשוא  .ג

 ד' לעיל.4'ג ו 4' , ב4המכרז, כמפורט בסעיף 

 

 ה' לעיל.4אישור רו"ח או יועץ מס על עמידתו של המציע בדרישות סעיף  .ד

 

באם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יש לצרף תעודת רישום התאגיד, מספרו ואישור  .ה

עו"ד/רו"ח/יועץ מס מוסמך לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב 

 את התאגיד בחתימתם.

 

 ה על רכישת מסמכי המכרז.קבל .ו

  

העתק שאלות ששלח המציע וכן העתק התשובות שניתנו על ידי העירייה גם אם לא שאל  .ז

 לעיל. 7המציע אף שאלה, כאמור בסעיף 
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 עמידת המציעים בתנאי הסף ואספקת האישורים:

 "בארי" ו"חבצלת" הגישו את כל האישורים הנדרשים ועמדו בתנאי הסף. ,"א.ד." :המציעים

 .לא צורפה ערבות "אביב"להצעתו של  

 

 האומדן:  והצעות המחיר  .9

 
        קבוצה א

כמות  אור הטופס/מעטפהית סידורי
שנתית 

 משוערת

מחיר 
יחידה 
אומדן 

ללא 
 מע"מ

שווי 
 אומדן

מחיר 
מוצע 
 בארי

שווי 
הצעה 

 בארי

מחיר 
מוצע 

 א.ד

שווי 
הצעה 

 א.ד

שובר תשלום ארנונה שנתי  1
+ תקופתי שיוכנסו 
גרם  90למעטפה אחת. נייר 

 19.5ס"מ רוחב  30.5אורך 
הדפסה פרוצס, דו צדדי, 

נתונים משתנים שיודפסו 
בצד אחד בלבד, כולל 

פורציות כולל ומיגנוט ופר
 מעטפה.

17,000 0.5 8,500 0.40 6,800 0.44 7,480 

תשלום ארנונה שובר  2
תקופתי /+ שובר יתרה 
הכולל דבר ראש העיר 

שיוכנסו למעטפה אחת. 
 30.5גרם אורך  90נייר 

ס"מ,  19.5ס"מ רוחב 
הדפסה פרוצס, דו צדדית, 
נתונים משתנים שיודפסו, 

בצד אחד כולל מגנוט 
 פורציות כולל מעטפה.וופר

65,000 0.5 32,500 0.40 26,000 0.44 28,600 

שובר תשלום שילוט שנתי  3
מונות השלטים + גיליות ת

. שיוכנסו למעטפה אחת
 30.5גרם אורך  90נייר 

הדפסה  19.5ס"מ רוחב 
פרוצס, דו צדדי, נתונים 

משתנים שיודפסו בצד אחד 
בלבד, כולל מיגנוט 

פורציות כולל מעטפה. וופר
השובר בן שני עמודים 
כאשר בעמוד הראשון 

 השובר עצמו ובשני תמונות
 השלט

2,500 1.63 4,075 1.50 3,750 1.2 3,000 

תוספת כל עמוד הכולל  3.1
תמונות שלטים מעבר לשני 

 עמודים

1,000 0.2 200 0.20 200 0.3 300 
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התראה תקופתית  4
/שתוכנס אופציונאלית 

למעטפה של תלוש שנתי  
 30.5גרם אורך  90נייר 

ס"מ,  19.5ס"מ רוחב 
הדפסה פרוצס, דו צדדית, 
נתונים משתנים שיודפסו, 

בצד אחד כולל מגנוט 
פורציות לא כולל וופר

 מעטפה 

6,000 0.18 1,080 0.18 1,080 0.22 1,320 

ללא  A4צרופה למעטפה   5
דטה משתנה, הדפסה צד 

 90נייר  אחד או דף מידע ,
ס"מ  רוחב  30גרם אורך 

ס"מ, הדפסה  19.5
 פרוצצס. 

26,000 0.12 3,120 0.10 2,600 0.13 3,380 

כולל  A4צרופה למעטפה   6
דטה משתנה דו צדדי או דף 

,  A4גרם,  90נייר  מידע  
המחיר כולל, הדפסה 

פרוצצס דו צדדית, כולל 
 הדפסת דטה דו צדדית   

26,000 0.21 5,460 0.18 4,680 0.22 5,720 

תוספת עבור צרופה  7
שהודפסה ע"י צד ג' 

 ותצורף להודעה

23,000 0.07 1,610 0.06 1,380 0.04 920 

ערכת  –חינוך גני ילדים  8
רישום  מעטפה + מידעון 
 רישום + נתונים משתנים

1,100 0.253 278 2.70 2,970 2.1 2,310 

 800 0.2 1,120 0.28 1,000 0.25 4,000 שליחת הודעה בדוא"ל 8.1
  53,830   50,580   57,823     סה"כ מחושב  

 53,830 א.ד  50,660 בארי  57,823 אומדן  סה"כ מדווח
 

 :בקבוצה זו

 .50,580בעוד שהסיכום הנכון הוא  ,₪ 50,660 :שסיכמה את שווי ההצעה נפלה טעות בסיכום ההצעה של בארי 

 .₪ 53,830א.ד לא דווחה את שווי ההצעה ולפיכך הוא חושב ע"י העירייה כ 

 
          קבוצה ב'

 ריסידו
 

אור ית
הטופס/מעט

 פה

כמות 
שנתית 
משוער

 ת

מחיר 
יחידה 
אומדן 

ללא 
 מע"מ

שווי 
 אומדן

מחיר 
מוצע 

 חבצלת  

שווי 
הצעה 

 חבצלת

מחיר 
מוצע 

 א.ד

שווי 
הצעה 

 א.ד

מחיר 
מוצע 
דפוס 
 אביב

שווי 
ההצעה 

דפוס 
 אביב

מעטפות  9
מלבניות  

23X11   לוגו
עירייה 
 צבעוני

25,000 0.17 4,250 0.16 4,000 0.16 4,000 0.23 5,750 

מעטפות  10
מלבניות 

+חלון 
23X11  לוגו

עירייה 
 צבעוני

12,500 0.18 2,250 0.19 2,375 0.17 2,125 0.26 3,250 
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מעטפות  11
 A5כיס 

18X25  לוגו
עירייה צבע 

 אחד

250 0.19 48 0.19 48 0.2 50 0.32 80 

מעטפות  12
 A4כיס 

24X34  לוגו
עירייה צבע 

 אחד

350 0.40 140 0.44 154 0.44 154 0.54 189 

מעטפות  13
 A3כיס 

32X42  לוגו
עירייה צבע 

 אחד

250 0.50 125 0.53 133 0.53 133 0.68 170 

דוח ביצוע  14
 לתושב

17,000 1.20 20,400 1.2 20,400 1.1 18,700 1.40 23,800 

מידעון  15
 מת"ל

5,000 0.90 4,500 0.87 4,350 0.75 3,750 0.98 4,900 

עלון פרשת  16
 שבוע

27,000 0.90 24,300 0.9 24,300 0.8 21,600 1.10 29,700 

חוברת  17
 -תעמ"ת
תוכנית 
עבודה 
 שנתית

55 70.00 3,850 68 3,740 49 2,695 73.50 4,043 

אילן  18
יוחסין/המד

ינה 
שלי/העולם 

גודל  -שלי 
A4  

845 1.65 1,394 1.6 1,352 1.1 930 1.75 1,479 

גלויות  19
לראש דשא 

A5 

2,500 0.43 1,075 0.45 1,125 0.35 875 0.58 1,450 

המדינה  20
שלי/העולם 

  60/42-שלי 
 ס"מ

40 17.00 680 18.5 740 14 560 21.80 872 

אני והעולם  21
השכונה 

 ס"מ  48/33

70 11.50 805 12.5 875 8.9 623 14.20 994 

גלויות  22
תנועה 

 בהנאה  

140 1.63 228 1.6 224 1.55 217 1.87 262 

טופס  23
הצהרת 
 הורים  

2,400 0.22 528 0.19 456 0.21 504 0.28 672 

גלויה צוות  24
 חינוך  

90 2.10 189 2 180 2.1 189 2.40 216 

חוברת  25
ספירלה 

הדרכה פסח 
 עמ'( 24)

80 19.00 1,520 19.7 1,576 18.5 1,480 22.40 1,792 

מידעון  26
 רישום

1,000 1.70 1,700 1.66 1,660 1.7 1,700 1.92 1,920 
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 -לוח שנה 27
דפי יומן  12

חודשיים  
בגודל 

12X12  עם
ספירלה 
מתכת+ 

 מגנט

2,500 3.04 7,600 3 7,500 3 7,500 3.45 8,625 

 A4נייר   28
לבן ריק  עם 
לוגו עירייה 

וגרפיקה 
קבועה 

ופרפורצית 
 רוחב לשובר 

5,000 0.13 650 0.13 650 0.14 700 0.18 900 

שנת שירות  29
 -ומכינות
חוברת 
  A5בגודל 

דו צדדיים 
 עמודים 16

1,500 4.20 6,300 4.1 6,150 2.5 3,750 4.95 7,425 

חוברת  30
פעילות נוער 

2019-2020- 
A5  חוברות

דו צדדי נייר 
 12כרומו 

 עמ'  

2,500 1.85 4,625 1.84 4,600 1.3 3,250 2.16 5,400 

 A5 1,000 0.47 470 0.45 450 0.4 400 0.56 560פלייר  31
  A4פלייר  32

 מקופל
500 0.81 405 0.8 400 0.75 375 0.96 480 

יום -גלויה 33
 A5הולדת 

50 3.25 163 3.3 165 3.3 165 3.48 174 

A16:Bפו+ 34
42+A15:B

ם בגודל 42
A3   

30 3.20 96 3.3 99 3.3 99 3.60 108 

 105,210 אביב 76,523 א.ד  87,701 חבצלת  88,290 אומדן    סה"כ שווי   
 

 

 :בקבוצה זו 

 .₪ 87,701ע"י העירייה כ  הא חושביולפיכך הההצעה לא דווחה את שווי  -חבצלת 

   .ש"ח 76,523ע"י העירייה כ  הא חושבילא דווחה את שווי ההצעה ולפיכך ה - א.ד

 בהתאמה.לאותם פריטים העולים על המחיר המרבי לחלק מהפריטים מחירים  ההציע -אביב 
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        קבוצה ג'

כמות  אור המופץית סידורי
שנתית 

 משוערת

מחיר 
יחידה 
אומדן 

ללא 
 מע"מ

שווי 
 אומדן

מחיר 
מוצע 
 בארי

שווי 
הצעה 
 בארי

מחיר 
מוצע 

 א.ד

שווי 
הצעה 

 א.ד

הפצת כמותית של  35
חשבון תקופתי  / שנתי 

 ואו טופס אחר

78,000 0.65 50,700 0.635 49,530 0.62 48,360 

 48,360 א.ד  49,530 בארי  50,700 אומדן    סה"כ מדווח  
 

 :בקבוצה זו

 .₪ 48,360לא דווחה את שווי ההצעה ולפיכך הוא חושב ע"י העירייה כ  - א.ד

 

 טעויות כפל וחיבור .10

 במסמכי המכרז נכתב להלן ציטוט:

 "שווי ההצעה יקבע לכל קבוצה בנפרד באופן הבא:

ללא מע"מ בכל שורה יוכפל בכמות השנתית המשוערת באותה שורה, סה"כ המחיר המוצע ליחידה 
השווי של כל השורות באותה קבוצה יהיה שווי ההצעה לאותה קבוצה. במקרה של טעויות כפל ו/או 

 חיבור יגבר המחיר המוצע ליחידה ללא מע"מ."

 ולפיכך נקבע כשווי ההצעות המחירים שסוכמו ע"י העירייה.
 

 :האגףהמלצת 

הסיבות מלפסול את הצעתה של דפוס אביב  ציםממלי ואנ ,בהתאם להוראות המכרזוור האמור לעיל לא

 הבאות: 

 .העדר ערבות .א

 לאותו פריט בהתאמה. מהמחיר המרבי הגבוהיםלפריט מוצעים   מחירים .ב

 
 :לקבוע  כזוכים במכרז אתו

 .דפוס בארי שותפות מוגבלת -בקבוצה א'

  .בע"מ טוףיעוהפצות  א.ד. -בקבוצה ב' +ג'

 

 הציעו את ההצעות הזולות ביותר בכל אחת מהקבוצות בהתאמה.אשר 
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 החלטה:

לפסול ומחליטה  ,האגפיםלאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז הוועדה מאמצת את המלצת 

 ים:למציע למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרזממליצה לראש העיר ו ,"אביב"את הצעתה של 

  .דפוס בארי שותפות מוגבלתחברת  –בקבוצה א' 
 

 .בע"מ טוףיעוהפצות  א.ד.חברת  –+ ג' בקבוצה ב' 
 

 .הציעו את ההצעות הזולות ביותר בכל אחת מהקבוצות בהתאמהאשר 
 

 
 
 

 הישיבה ננעלה!
 
 
 
 

________________________ 
 יו"ר הוועדה  -אריאל אלמוג 

 
 מאשר

 
 

_______________ 
 רה"ע-שמואל בוקסר
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