
 01/20'_מסמכרז  –המועצה הדתית שדרות 
לביצוע עבודות להפקת "( מזמינה בזה הצעות "המועצההמועצה הדתית שדרות )להלן:  .1

 כמפורט במסמכי המכרז.עלון שבועי למועצה 

אופן ביצוע העבודה, התמורה ותנאי תשלומה ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין  .2
 המכרז. החברה שתזכה במכרז, מפורטים במסמכי

 תנאי סף .3

רשאים להשתתף במכרז זה ולהציע הצעות אך ורק מציעים העונים על כל דרישות  
 המכרז ואשר מתקיימים לגביהם במצטבר התנאים המפורטים כדלהלן:

המציע בעל יכולת מקצועית וטכנית לספק את העבודות הנדרשות למועצה ברמה  .2.1
 גבוה.

. שנים 5ום ההפקה, ההדפסה והעריכה של המציע הוא בעל ניסיון מוכח מתח .2.2
לצורך הוכחת תנאי זה, על המציע לצרף את רשימת הלקוחות שעבד מולם בתחום 

בצרוף אנשי קשר רלוונטיים מהם ניתן לקבל  2017-2019הרלוונטי במהלך השנים 
 המלצות.

יין באם למציע ניסיון קודם בעבודה מול רשות מקומית ו/או מועצה דתית, עליו לצ .2.3
זאת באופן מפורש ולצרף אסמכתא המעידה על ניסיון זה, לרבות המלצה מהרשות 

 ו/או מהמועצה הדתית.

בכל אחת משלוש השנים האחרונות  ₪א"ש  300לפחות היקף פעילות שנתית של  .2.4
 ו/או עיתון מקומי, ארצי. הפקת עלון יומי, שבועי ,בביצוע עבודות

מותנית לפירעון מידי לפקודת המועצה, כנדרש בלתי צירוף ערבות בנקאית,  .2.5
 במסמכי המכרז.

 דוגמאות של עבודות קודמות להתרשמות וועדת המכרזים במועצה. 5צירוף  .2.6

להוריד את מעטפת המכרז, ובה פרטים על המכרז ותנאיו בצירוף מסמכי המכרז, ניתן  .4
החל  ,/https://www.datsderot.net מאתר המועצה הדתית בשדרות, בכתובת מייל:

 8תש"פ )טבת ביא'  רביעי( ועד ליום 2020 לינואר 1תש"פ ) בטבת ד' רביעימיום 
 .(2020 לינואר

  את ההצעות יש להפקיד ידנית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה הדתית ברחוב  .5
לביצוע עבודות להפקת  "מכרז שדרות, במעטפות סגורות, נושאות ציון  8ההסתדרות 

, בהתאם לתנאי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות ומסמכי "עלון שבועי למועצה
מעטפה שלא  .12:00( בשעה 2020 לינואר 15תש"פ ) בטבת חי" רביעייום המכרז: 

 תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון.
 

המועצה הדתית תהא רשאית לבטל את המכרז, כולו או חלקו ו/או לדחותו מכל סיבה  .6
אינה מתחיבת לקבל  לפי שיקול דעתה הבלעדי )המכרז כפוף לאישור תקציבי(. המועצה

רשאית, לפי שיקול דעתה,  ר או כל הצעה שהיא. המועצה הדתיתאת ההצעה הזולה ביות
לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים. כמו כן, שמורה למועצה הדתית שדרות הזכות 

 עים במכרזימהמצכל אחד לנהל משא ומתן עם 
 

 הסף תנאי ללםובכ התנאים כלל, המכרז ממסמכי חלק מהווה זה במסמך האמור .7
 .המכרז במסמכי מפורטים

 

https://www.datsderot.net/


 בו והאמור במכרז המפורטים הסף תנאי של זה ובכלל המכרז הוראות של מלא נוסח .8
 הפרסום נוסח על יגבר

 
 

 
 בכבוד רב, 

  
 הדתית שדרות המועצה 

 
 

 

 

 


