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לאספקת שירותי הדפסת  10/2019מכרז פומבי  - מענה לשאלות הבהרה –  4' מס הודעההנדון: 
והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר למי אשקלון תאגיד המים והביוב 

 מ"האזורי בע

 שהוגשו על ידי מציעים פוטנציאליים ותשובת המזמין לשאלות.מצ"ב שאלות  .1

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם,  ההודעה זו מהוו .2
 כנדרש. החתומ יאכאשר ה

יובהר ויודגש כי ככלל, הדרישות המחייבות הינן אלו המופיעות במסמכי המכרז וכי למעט  .3
 .במפורש אחרת ההבהרות וההדגשות באות להוסיף עליהןבמקום בו ציון 

 :לתשומת לב המציעים .4

 .0012:בשעה  2019/08/06 –', ה גיום  -המועד האחרון להגשת הצעות  .4.1

 –מעודכן חדש  1"טופס  - 1חדש של טופס  מחייב  אל מסמך הבהרות זה מצורף נוסח .4.2
 הצהרת המציע והצעתו" כנספח א' להודעה זו. 

 כל גרסה קודמת של בא במקוםזה  מעודכן חדש 1טופס תשומת לב המציעים כי 

ויש לצרפו כשהוא  1מהודעה מספר  1והן טופס ממסמכי המכרז , הן המקורי 1טופס 
 .חתום ומלא בנוסחו המצורף להודעה זו

כטופס הצעת  מעודכן חדש המופיע בהודעה זו 1הצעה אליה לא יצורף טופס 
 .תיפסל על הסףשל המציע המחיר 

השיקולים  -חדש  5גם מסמך כנספח ב' תשומת לב המציעים כי אל מסמך זה מצורף  .4.3
המעדכן את אופן הבחירה בזוכה בהתאמה לשינוי שבוצע  העומדים בבסיס הבחירה בזוכה

 מעודכן חדש. 1בטופס 

שיפור עמדתה התחרותית של מי אשקלון והשגת מירב היתרונות  –מטרת השינויים  .4.4
, לעניין הגשת לתאגיד לאור ההבנה כי הפרדת שירותי ההפצה משירותי העיצוב וההדפסה

 התועלותתוצאה מכך, לשפר את עשויה לשפר את הצעות המחיר וכ הצעות המחיר,
 .ואת רמת התחרות במכרז ת של התאגידוהכלכלי

 

 בכבוד רב,     

 
 

 שי שמעון חזוט
 מנכ"ל )בפועל( מי אשקלון בע"מ

 

 
 



הפניית השואל אל מסמכי  השאלה מס'
 המכרז

 תשובת המזמין

 עמוד סעיף מסמך
בכדי לזכות להנחה מקסימלית ועפ"י חוק יש  1

יתרון מובהק לחב' ההפצה ולכן  צריך לבצע 
הפרדה באחוזי ההנחה המבוקשים בן מחיר 
העבודה למחיר ההפצה נבקשכם להפריד בן 

 כולל  1-27הסעיפים 

 כולל  28-30וסעיף 

טבלאת 
 מחירים

השואל ביחס ל'חברת השאלה אינה ברורה דיה ולא ברורה כוונת  50-54 14.1
 . 'חברות הפצה'או ההתייחסות לחוק המעניק יתרון ל ההפצה'

 
 חלק מתנאי הסף להגשת הצעות הינו כי כיבהדגשה יתרה יודגש 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים 
הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית יהיו על שם 

 ן במסמכי המכרז אחרתהמשתתף במכרז בלבד, למעט אם צוי
אלא  'חברות הפצה'ומכאן, שאין להגיש הצעות נפרדות על ידי 

  רק הצעה לאספקת מכלול השירותים יחד.
 

תשומת לב המציעים להגדרת "בית הדפוס / נותן השירות" 
המציע אשר הצעתו "הגדרות": " –למסמכי המכרז  1במסמך 

תזכה במכרז זה, ואשר לאחר השתכללות ההתקשרות והחתימה 
על ההסכם יספק את השירותים הנכללים במכרז זה, לרבות 
עובדיו, שליחיו, מורשיו, קבלני המשנה שלו וכל מי שמונה 
 והוסמך על ידו לאספקת השירותים במסגרת מכרז והסכם זה". 

 
כי פיצול הצעת המחיר  מהשאלה עולה האפשרותיחד עם זאת, 

לשני מרכיבי הבסיס, הדפסה והצעה, עשויה לשפר את היתרונות 
הצעת מחיר טובה יותר,  הכלכליים עבור המזמין בדרך של קבלת 

 עניין העונה על תכליות המכרז ומטרותיו. 
 

לפיכך, הבקשה מקובלת בחלקה ומתן ההנחות יופרד לארבעה 
 חלקים:
הנחה על שירותי העיצוב, ההדפסה והעיטוף על  –' חלק א

 .(32 –, ו 27עד  21, 19עד  1)סידורי  מרכיביהם השונים
דיוור ישיר באמצעות חברה בעלת רישיון להפצת דואר  –' חלק ב
 .30עד  28סידורי  – כמותי
סידורי  –משלוח מכתבים פרטניים באופן מיידי לצרכן  –' חלק ג

20. 



הפניית השואל אל מסמכי  השאלה מס'
 המכרז

 תשובת המזמין

 עמוד סעיף מסמך
)ויודגש  31סידורי  – הפצת מכתבים על ידי דואר ישראל – חלק ד'

על חלק זה אין  .(20כולל את השירות המפורט בסידורי  לא –
לתת הנחה והתשלום יבוצע בהתאם לעלות נותן השירות בפועל 

מבית הדואר על העלויות הספציפיות  נפרדתכנגד הצגת חשבונית 
 בהפצת דברי הדואר של המזמין באמצעות בית הדואר.

 
למען הסר ספק יודגש בהדגשה יתרה כי הבחירה באמצעי 

דיוור ישיר באמצעות נותן השירות )ישירות או קבלן  –המשלוח 
באמצעות חברה להפצת דואר משנה מטעמו לעניין מכרז זה( 

יה של המזמין בלבד ובהתאם לשיקול בית הדואר תה או כמותי
דעתו הבלעדי והמוחלט וללא כל זכות ערעור מטעם נותן 

 השירות.
 

עוד יודגש כי המחיר בפועל לעניין משלוח באמצעות דואר ישראל 
יכול )ורצוי( שירד מהמחירון הרשמי דואר ישראל אך בשום 

 מקרה לא יעלה עליו.
 

הסעיפים אלא רק חלוקתם למען הנוחות לא עודכנו מספר 
 לחלקים שונים לעניין הגשת הצעת המחיר.

 - 1אל מסמך הבהרות זה מצורף נוסח מחייב  חדש של טופס 
הצהרת המציע והצעתו" כנספח א'  –מעודכן חדש  1"טופס 

 להודעה זו. 

מעודכן חדש זה בא במקום כל  1תשומת לב המציעים כי טופס 
המקורי ממסמכי המכרז והן טופס , הן 1גרסה קודמת של טופס 

ויש לצרפו כשהוא חתום ומלא בנוסחו  1מהודעה מספר  1
 .המצורף להודעה זו

מעודכן חדש המופיע בהודעה זו  1הצעה אליה לא יצורף טופס 
 כטופס הצעת המחיר של המציע תיפסל על הסף

 



הפניית השואל אל מסמכי  השאלה מס'
 המכרז

 תשובת המזמין

 עמוד סעיף מסמך
כמו כן, על מנת להבהיר את השפעת השינוי על אופן בחירת 

 5מסמך  גםזו  4כנספח ב' להודעה מספר מצורף ההצעה הזוכה 
המעדכן את  השיקולים העומדים בבסיס הבחירה בזוכה -חדש 

מעודכן  1אופן הבחירה בזוכה בהתאמה לשינוי שבוצע בטופס 
 . חדש

 

שינויים אלה באים במקום האמור בכל מקום 
אחר במסמכי המכרז וגוברים על האמור בכל 

להתייחס אל כלל יש  .מקום אחר במסמכי המכרז
 ההפניות בגוף המכרז בהתאם.

 
 



 4נספח א' להודעת הבהרה מספר 
 

 מעודכן חדש 1טופס 
 הוראות והנחיות כלליות למציעים 

 

 הצהרת המציע והצעתו
במשמע, אף לשון רבים  –אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך, והאמור בלשון יחיד  –האמור בלשון זכר 

 ולהיפך;
 

 לכבוד
 מי אשקלון בע"מ )להלן : "המזמין"(

 , אשקלון35רחוב אבן עזרא 
 

לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או  10/2019הצהרת והצעת המציע למכרז פומבי הנדון: 
 ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר למי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

 

החתומים מטה, חברת: ______________________________________, מספר ע.מ / ח.פ / ח.צ:  אנו, 

________________, מכתובת: עיר: ______________ רחוב: ________, מספר: ______, כניסה: 

_____, מספר טלפון: ____________, מספר טלפון נוסף: __________, מספר פקס____________, 

 (: __________________________________, e-mailואר אלקטרוני      )כתובת ד

לאחר שקראנו בעיון רב  ובקפדנות את המכרז, לרבות ההוראות וההנחיות למציעים, הטפסים והמסמכים 
המצורפים אליו, נוסח ההסכם ונספחיו, והפרסומים וההבהרות הקשורים אליו, ולאחר שהבנו את כל 

התנאים והדרישות מהמשתתפים, תנאי הסף, תכולת השירותים המוצעים, וכל גורם  האמור בהם, לרבות
אחר אשר עשוי להשפיע על יכולתנו להגיש הצעה למכרז זה ו/או על הצעת המחיר שלנו למכרז זה, לרבות 
בחינת כל משתנה או גורם, פנימי או חיצוני, העשוי להשפיע על קביעת מחירי השירותים הסופיים בהם 

 ו במסגרת הצעתנו, הננו מצהירים ומתחייבים בזאת, ללא סייג, כדלקמן:נקבנ

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ואנו מגישים את הצעתנו בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז, אין  .1
ולא תהינה לנו טענות, דרישות, השגות או תביעות המבוססות על אי הבנת התנאים והדרישות, כולם 

 ם בזאת על העלאת טענות כאמור.או חלקם, ואנו מוותרי

אנו עומדים בכל תנאי המכרז, לרבות בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ולרבות יכולת  .2
אספקת שירותים מלאה בהתאם לתנאי ההסכם המצורף אל המסמך ולרבות קיומה של יכולת אספקת 

כל השירותים הנכללים  שירותים בהתאם לכל המפורט במכרז, בהסכם ובנספחיו, ומתחייבים לספק את
 במכרז ובנספחיו ברמה ובאיכות העולים ממסמכים אלה. 

הננו מצהירים ומחייבים בזאת, כי במידה ונזכה במכרז ונחתום על ההסכם, ויימצא, בכל שלב משלבי  .3
ההסכם כי איננו עומדים בתנאי המכרז ו/או כי איננו מסוגלים לספק את השירותים המפורטים בו 

רפים אליו, לרבות ההסכם ונספחיו הטכניים, כולם או חלקם, יהא המזמין רשאי לבטל ובמסמכים המצו
 את ההסכם לאלתר ולחלט את ערבות הביצוע.

הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כי הצעתנו הוגשה בתום לב, על דעתנו בלבד וללא כל קשר, תיאום או  .4
 שיתוף פעולה עם מציעים אחרים במכרז.

ומתחייבים בזאת כי הצעתנו זאת הינה הצעה בלתי חוזרת, אשר אינה ניתנת לביטול או הננו מצהירים  .5
לשינוי, וכי היא תקפה לתקופת זמן של ארבעה חודשים מיום המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 

 ולתקופה של ארבעה חודשים נוספים, אם תבקשו להאריכה.



הוראות והנחיות  –של המכרז  2ים במסמך הננו מצרפים בזאת להצעתנו את כל המסמכים המפורט .6
כלליות למציעים, לרבות המסמכים המפורטים בתנאי הסף, בתנאים הנוספים והדרישות הנוספות, 

₪( )עשרת אלפים ₪  10,000ולרבות ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי מסויגת על סך של 
במסמך  2כטופס ראות וההנחיות למציעים , בהתאם לנוסח הנספח אל ההו"ערבות מכרז"אשר תהווה 

 , ואשר תהווה ערבות להבטחת קיום הצעתנו. 6

הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כי היה ותזכה הצעתנו במכרז, נחתום על ההסכם בתוך ארבעה עשר  .7
ימים מיום קבלת ההודעה על הזכיה מטעם המזמין, לרבות צירוף כל המסמכים הנדרשים מאתנו, וכל 

עותקים חתומים, ולרבות מסירת העתקים מפוליסות הביטוח אשר ערכנו כמתחייב מהאמור  זאת בשני
ערבות ביצוע בהתאם לנוסח הנספח אל  –במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות וכתב ערבות בנקאית 

 .במועד חתימתנו על ההסכם, וכל זאת, 6במסמך  3כטופס ההוראות וההנחיות למציעים 

להסכם ביטוחי  12.2לבצע את הביטוחים בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  הננו מצהירים ומתחייבים .8
 נותן השירות.

לעיל,  ו/או לא נחתום  8-ו 7הננו מצהירים בזאת כי במידה ולא נעמוד בהתחייבותנו בהתאם לסעיפים  .9
על ההסכם בתוך הזמן שנקבע לכך ו/או לא נצרף את המסמכים הנדרשים ו/או לא נעמוד בהתחייבות 

לעיל, ללא  6י הכלולה במכרז ובנספחיו, יהא המזמין רשאי לחלט את הערבות כמפורט בסעיף כלשה
ימים( מיום  14תנאים או דרישות מוקדמות וללא צורך לבסס את הדרישה, וזאת, בתוך שבועיים ימים )

( על מתן הודעה על הזכיה במכרז. אנו מצהירים ומסכימים בזאת כי סכום ערבות זו יחולט )יוגש לגביה
ידי המזמין ללא התראה מוקדמת מראש, וללא כל צורך בהוכחת נזק, וזאת, כפיצוי מוסכם וקבוע 

 מראש לאי עמידתנו בתנאים כאמור.

הננו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי רק חתימה של המזמין על ההסכם תהווה התקשרות מחייבת עם  .10
 המזמין.

ותאשר ועדת המכרזים של מי אשקלון את הצעתנו, נערך הננו מצהירים ומתחייבים בזאת כי היה  .11
לתחילת אספקת השירותים בהתאם להזמנה/ות העבודה שמי אשקלון תעביר אלינו על פי המועדים 

 שנקבעו בהזמנה/ות העבודה מטעם מי אשקלון.

 הננו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי רק חתימה של תאגיד המים והביוב מי אשקלון בע"מ על הזמנת .12
 העבודה תהווה הזמנת עבודה המחייבת את  מי אשקלון. 

הננו מצהירים בזאת כי הננו בעלי הציוד, הידע, הכלים, המיומנות המקצועית, כוח האדם, ההרשאות  .13
והרישיונות הנדרשים לצורך אספקת השירותים נשוא הבקשה בהתאם למפורט בבקשה, ולרבות לעניין 

 בכל נקודת זמן. היקפי העבודה וזמני אספקת השירותים

 הננו מתחייבים ומצהירים בזאת למלא אחר כל דרישות המכרז, וכל זאת תמורת: .14

 המחירים בניכוי שיעורי ההנחה הנקובים לכל אחד מהפרקים שלהלן: .14.1

הנחה של ______________ אחוזים על המחירים הבאים שאינם כוללים ': חלק א .14.1.1
 מע"מ:

יחידת  השירות / המוצר מס'
 כמות

מקסימום מחיר 
 ליחידת כמות

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות  -חבילת העיצוב הבסיסית  1
 2לצורך עיצוב חבילת העיצוב הבסיסית כמפורט במסמך 

)ט( משלב אפיון הצרכים ועד 2)א( עד 2סימן א', ס"ק  2סעיף 
 לשלב ההכנה להדפסה דיגיטאלית, בהתאם לדרישות המכרז 

1  ₪           28,000  

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת  -חבילת בסיס א'  2
הקבצים, המרתם, עיבוד הנתונים והמידע והדפסת חשבון 

1,000  ₪                 410  



יחידת  השירות / המוצר מס'
 כמות

מקסימום מחיר 
 ליחידת כמות

מים ו/או ביוב תקופתי, בהדפסה דיגיטאלית דו צדדית בצבע 
גרם  90, מנייר שביט נטול עץ A4או מקורב ל  A4מלא, בגודל 

עיטוף במעטפה   -ממוגנט, בהדפסה כמותית, בתוספת 
גרם, בגודל  90אינטגראלית, אטומה, מנייר שביט נטול עץ 

ס"מ, עם תדפיס קבוע  x 16ס"מ  23.5ס"מ או  x 16ס"מ  23.7
על גבי המעטפה בצבעים )פרוצס( של לוגו התאגיד ופרטים 

נוספים, לרבות עד שתי מודעות גרפיות מעבר ללוגו, תוך 
ם הדפסת הנתונים המשתנים על גבי המעטפה בצבע שחור, ע

 או בלי צרופות נוספות, הכל, כמפורט בתנאי המכרז.
 

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת  -חבילת בסיס  ב'  3
הקבצים, המרתם, עיבוד הנתונים והמידע והדפסת חשבון 

מים ו/או ביוב תקופתי, בהדפסה דיגיטאלית דו צדדית בצבע 
גרם  90, מנייר שביט נטול עץ A4מקורב ל או  A4מלא, בגודל 

עיטוף במעטפה עם   -ממוגנט, בהדפסה כמותית, בתוספת 
 x 16ס"מ  23.7גרם, בגודל  90חלון, מנייר שביט נטול עץ 

ס"מ, עם תדפיס קבוע על גבי  x 16ס"מ  23.5ס"מ או 
המעטפה בצבעים )פרוצס( של לוגו התאגיד ופרטים נוספים, 

ות גרפיות מעבר ללוגו, עם או בלי לרבות עד שתי מודע
 צרופות נוספות, הכל, כמפורט בתנאי המכרז.

1,000  ₪                 520  

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת  -חבילת בסיס ג'  4
הקבצים, המרתם, עיבוד הנתונים והמידע והדפסת דבר דואר 

לרבות הודעת דרישה או דרישה מיידית או  -בתצורת חשבון 
חשבון יתרות בהפקה נפרדת מחשבון המים התקופתי, 

 A4צדדית בצבע מלא, בגודל מכתב  -בהדפסה דיגיטלית דו 
גרם ממוגנט,  90, מנייר שביט נטול עץ  A4מקורב ל או 

עיטוף במעטפה אינטגראלית,   -בהדפסה כמותית, בתוספת 
 x 16ס"מ  23.7גרם, בגודל  90אטומה, מנייר שביט נטול עץ 

ס"מ, עם תדפיס קבוע על גבי  x 16ס"מ  23.5ס"מ או 
המעטפה בצבעים )פרוצס( של לוגו התאגיד ופרטים נוספים, 

עד שתי מודעות גרפיות מעבר ללוגו, תוך הדפסת לרבות 
הנתונים המשתנים על גבי המעטפה בצבע שחור, עם או בלי 

 צרופות נוספות, הכל, כמפורט בתנאי המכרז.

1,000  ₪                 450  

ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת  -חבילת בסיס ד'  5
הקבצים, המרתם, עיבוד הנתונים והמידע והדפסת דבר דואר 

לרבות הודעת דרישה או דרישה מיידית או  -בתצורת חשבון 
חשבון יתרות בהפקה נפרדת מחשבון המים התקופתי, 

 A4צדדית בצבע מלא, בגודל מכתב  -בהדפסה דיגיטלית דו 
גרם ממוגנט,  90, מנייר שביט נטול עץ A4מקורב ל או 

עיטוף במעטפה עם חלון, מנייר   -בהדפסה כמותית, בתוספת 
 23.5ס"מ או  x 16ס"מ  23.7גרם, בגודל  90שביט נטול עץ 

ס"מ, עם תדפיס קבוע על גבי המעטפה בצבעים  x 16ס"מ 
)פרוצס( של לוגו התאגיד ופרטים נוספים, לרבות עד שתי 

1,000  ₪                 560  



יחידת  השירות / המוצר מס'
 כמות

מקסימום מחיר 
 ליחידת כמות

ות גרפיות מעבר ללוגו, עם או בלי צרופות נוספות, הכל, מודע
 כמפורט בתנאי המכרז.

דבר דואר בתצורת  - 5או  4או  3או  2תוספת צרופה לסידורי  6
לרבות הודעת חוב, הודעת דרישה או דרישה מיידית  -חשבון 

או  4או  3ו א 2או חשבון יתרות )בנוסף על המפורט בסידורי 
צדדית בצבע מלא,  -, לפי העניין( , בהדפסה דיגיטלית דו 5

 90, מנייר שביט נטול עץ  A4או מקורב ל  A4בגודל מכתב 
גרם ממוגנט, בהדפסה כמותית, כולל ביצוע כלל הפעולות 

הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם, הדפסת הצרופה 
ן ועיטופה לרבות הנתונים והמידע המשתנה, צירופה לחשבו

 ביחד אתו, הכל כמפורט בתנאי המכרז

1,000  ₪                 320  

הודעה בדבר פירוט חיובים  - 3או  2תוספת צרופה לסידורי  7
שנתי ויתרת חוב בעסקה מתמשכת, כמשמעותם בחוק הגנת 

צדדית בצבע מלא, בגודל  -הצרכן, בהדפסה דיגיטלית דו 
גרם  90, מנייר שביט נטול עץ  A4או מקורב ל  A4מכתב 

ממוגנט, בהדפסה כמותית, כולל ביצוע כלל הפעולות 
צורך קבלת הקבצים, המרתם, הדפסת הצרופה הנדרשות ל

לרבות הנתונים והמידע המשתנה, צירופה לחשבון ועיטופה 
 ביחד אתו, הכל כמפורט בתנאי המכרז

1,000  ₪                 310  

הדפסת מכתב  - 5או  4או  3או  2תוספת צרופה לסידורי  8
או  4או  3או  2לצרכן או טופס  )בנוסף על המפורט בסידורי 

, על גבי נייר נטול עץ 1, לפי העניין(, כהגדרתם במסמך 5
דף אחד, שחור לבן, בהדפסה על  - A4או בקירוב ל  A4בגודל 

צד אחד, עם או בלי נתונים ומידע משתנה, כולל ביצוע כלל 
הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם, הדפסת 
הצרופה לרבות הנתונים והמידע המשתנה, צירופה לחשבון 

 ועיטופה ביחד אתו לרבות קיפול, הכל כמפורט בתנאי המכרז

1,000  ₪                 110  

  110                 ₪  1,000 תוספת דף - 8כמו בסידורי  9

הדפסת מכתב  - 5או  4או  3או   2תוספת צרופה לסידורי  10
, על גבי נייר נטול עץ 1לצרכן או טופס, כהגדרתם במסמך 

דף אחד, שחור לבן, בהדפסה דו  - A4או בקירוב ל  A4בגודל 
צדדית, עם או בלי נתונים ומידע משתנה, כולל הדפסה, 

צירוף לחשבון ועיטוף יחד, כולל ביצוע כלל הפעולות 
דרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם, הדפסת הצרופה הנ

לרבות הנתונים והמידע המשתנה, צירופה לחשבון ועיטופה 
 ביחד אתו לרבות קיפול, הכל כמפורט בתנאי המכרז

1,000  ₪                 115  

  115                 ₪  1,000 תוספת דף - 10כמו בסידורי  11

הדפסת מכתב  - 5או  4או  3או   2תוספת צרופה לסידורי  12
או בקירוב ל  A4לצרכן או טופס, על גבי נייר נטול עץ בגודל 

1,000  ₪                 120  



יחידת  השירות / המוצר מס'
 כמות

מקסימום מחיר 
 ליחידת כמות

A4 -  דף אחד, בצבע מלא, בהדפסה על צד אחד, עם או בלי
נתונים ומידע משתנה, כולל ביצוע כלל הפעולות הנדרשות 

לצורך קבלת הקבצים, המרתם, הדפסת הצרופה לרבות 
תונים והמידע המשתנה, צירופה לחשבון ועיטופה ביחד הנ

 אתו לרבות קיפול, הכל כמפורט בתנאי המכרז

  120                 ₪  1,000 תוספת דף - 12כמו בסידורי  13

הדפסת מכתב  - 5או  4או  3או   2תוספת צרופה לסידורי  14
או בקירוב ל  A4לצרכן או טופס על גבי נייר נטול עץ בגודל 

A4 -  דף אחד, בצבע מלא, בהדפסה דו צדדית, עם או בלי
נתונים ומידע משתנה, כולל ביצוע כלל הפעולות הנדרשות 

לצורך קבלת הקבצים, המרתם, הדפסת הצרופה לרבות 
נים והמידע המשתנה, צירופה לחשבון ועיטופה ביחד הנתו

 איתו, הכל כמפורט בתנאי המכרז

1,000  ₪                 125  

  125                 ₪  1,000 תוספת דף - 14כמו בסידורי  15

, על גבי 1הדפסת מכתב לצרכן או טופס, כהגדרתם במסמך  16
דף אחד, שחור לבן,  - A4או בקירוב ל  A4נייר נטול עץ בגודל 

בהדפסה על צד אחד, עם או בלי נתונים ומידע משתנה, כולל 
ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם 

 שתנה והדפסת המכתב או הטופס לרבות הנתונים והמידע המ

1,000  ₪                 100  

, על גבי 1הדפסת מכתב לצרכן או טופס, כהגדרתם במסמך  17
דף אחד, שחור לבן,  - A4או בקירוב ל  A4נייר נטול עץ בגודל 

בהדפסה דו צדדית, עם או בלי נתונים ומידע משתנה,  כולל 
ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם 

 ת המכתב או הטופס לרבות הנתונים והמידע המשתנהוהדפס

1,000  ₪                 105  

 A4הדפסת מכתב לצרכן או טופס על גבי נייר נטול עץ בגודל  18
דף אחד, בצבע מלא, בהדפסה על צד אחד,  - A4או בקירוב ל 

עם או בלי נתונים ומידע משתנה,  כולל ביצוע כלל הפעולות 
הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם והדפסת המכתב או 

 הטופס לרבות הנתונים והמידע המשתנה

1,000  ₪                 115  

 A4גודל הדפסת מכתב לצרכן או טופס על גבי נייר נטול עץ ב 19
דף אחד, בצבע מלא, בהדפסה דו צדדית,  - A4או בקירוב ל 

עם או בלי נתונים ומידע משתנה,  כולל ביצוע כלל הפעולות 
הנדרשות לצורך קבלת הקבצים, המרתם והדפסת המכתב או 

 הטופס לרבות הנתונים והמידע המשתנה

1,000  ₪                 120  

הדפסת חשבון מים ו/או ביוב תקופתי או דבר דואר בתצורת  21
, נייר A4או מקורב ל  A4חשבון, במעטפית )קיפולית( בגודל 

-גרם ממוגנט, בהדפסה דיגיטאלית דו 90שביט נטול עץ 

1,000  ₪                 600  



יחידת  השירות / המוצר מס'
 כמות

מקסימום מחיר 
 ליחידת כמות

צדדית בצבע מלא, הדפסה כמותית, הכל בהתאם לדרישות 
 המכרז

או  A4הדפסת מכתב לצרכן, במעטפית )קיפולית( בגודל  22
גרם ממוגנט, בהדפסה  90, נייר שביט נטול עץ A4מקורב ל 

צדדית בצבע מלא, הדפסה כמותית, הכל -דיגיטאלית דו
 בהתאם לדרישות המכרז

1,000  ₪                 550  

הדפסת חוברת מידע השנתית לצרכן )דוח שנתי לצרכן  23
כמשמעותו בכללים( חוברת סיכות בצבע מלא דו צדדי 

, A5)אפשרי פרוצס(, על בסיס נייר כרומו מבריק בגודל 
עמודים  24גרם( עד  135גרם )או בקירוב  135במשקל נייר 

כולל צירופה לחשבון המים ו/או הביוב התקופתי כאמור 
ועיטופה ביחד אתו או לחילופין,  5או  4או  3או  2בסידורי 

 ללא צירוף לחשבון

1,000  ₪                 490  

דוח איכות מים חצי שנתי או שנתי או  –הדפסת מכתב לצרכן  24
עלון היערכות לשעת חירום או כל מכתב דומה, הדפסה 

אחידה לכלל הצרכנים ללא נתונים ומידע משתנה, בצבע 
מלא, חד צדדי או דו צדדי )אפשרי פרוצס(, על גבי נייר כרומו 

 135גרם )או בקירוב  135, במשקל נייר A5מבריק בגודל 
רם(, כולל צירופו לחשבון המים ו/או הביוב התקופתי ג

ועיטופו ביחד אתו, או  5או  4או  3או  2כאמור בסידורי 
 לחילופין, ללא צירוף לחשבון 

1,000 ₪                 85 

הדפסת חשבון מים ו/או ביוב תקופתי או דבר דואר בתצורת  25
ורב, נייר אינטש או מק 17חשבון, במעטפית )קיפולית( בגודל 

-גרם ממוגנט, בהדפסה דיגיטאלית דו 90שביט נטול עץ 
צדדית בצבע מלא, הדפסה כמותית, הכל בהתאם לדרישות 

 המכרז

1,000 ₪                 620 

 PDF -הכנת קובץ לארכוב במערכות המידע של המזמין  26
הפקה אחת  -נאמן למקור ממופתח בהתאם להוראות המכרז

 ללא הגבלת כמות

1  ₪                 250  

משלוח דברי דואר לצרכני המזמין באמצעות הדואר  27
 האלקטרוני, ללא הגבלת כמות להפקה וצרופותיה

1,000  ₪                 500  

כאמור בסעיף תוספת להדפסת מעטפה מותאמת לצרכן,  32
בכל מקום בו ישנה  –, לאחר עיצובה 2( במסמך 2)ט()2

 התייחסות לעיטוף במעטפה

1,000 ₪                 80 

 

הנחה של ______________ אחוזים על המחירים הבאים שאינם כוללים ': בחלק  .14.1.2
 מע"מ:



יחידת  השירות / המוצר מס'
 כמות

מחיר מקסימום 
 ליחידת כמות

דואר כמותי באמצעות חברה בעלת רישיון ממשרד הפצת  28
לתיבות דואר או תאי דואר  -התקשורת להפצת דואר כמותי 

 גרם 30עד  -

1,000  ₪                 900  

הפצת דואר כמותי באמצעות חברה בעלת רישיון ממשרד  29
לתיבות דואר או תאי דואר  -התקשורת להפצת דואר כמותי 

 גרם 50גרם ועד  30מעל  -

1,000  ₪             1,100  

הפצת דואר כמותי באמצעות חברה בעלת רישיון ממשרד  30
לתיבות דואר או תאי דואר  -התקשורת להפצת דואר כמותי 

 גרם 100גרם ועד  50מעל  -

1,000  ₪             1,250  

 

כוללים הנחה של ______________ אחוזים על המחירים הבאים שאינם ': גחלק  .14.1.3
 מע"מ:

יחידת  השירות / המוצר מס'
 כמות

מחיר מקסימום 
 ליחידת כמות

משלוח מכתב פרטניים באופן מיידי, כמשמעותו בסעיף  20
מכתב פרטני אשר יועבר   -למסמכי המכרז  2)מ"ב( במסמך 2

המיועד להדפסה ומשלוח לצרכן כפי שהוא,  PDFכקובץ 
כולל הדפסת המכתב לצרכן על גבי נייר  –באופן שבו הועבר 

דף אחד בצבע  - A4או בקירוב ל  A4בגודל  -גרם  90כרומו 
מלא, בהדפסה דו צדדית, כולל עיטוף במעטפה )כוללת לוגו 

ופרטי התאגיד( הכוללת את שם וכתובת הצרכן, ביול 
שעות מרגע קבלתם אצל נותן  36ן בתוך ומשלוח אל הצרכ

 השירות

1  

)מכתב 
 בודד(

 ₪                 2.5  

 

בעבור משלוח דברי דואר באמצעות דואר ישראל )רגיל / חריג/ רשום/ רשום עם ': דחלק  .14.1.4
כנגד חשבונית  בפועלישלם המזמין את עלות בית הדפוס למשלוח הדואר  אישור מסירה(

 (:על חלק זה אין צורך לתת הנחה) שהתקבלה מבנק הדואר

יחידת  השירות / המוצר מס'
 כמות

מחיר מקסימום 
 ליחידת כמות

משלוח דואר באמצעות דואר ישראל )רגיל / חריג / רשום(,  31
ממוין, למעט המפורט ממוקד לא ממוין / לא ממוקד ולא 

 20בסידורי 

סכום שלא יעלה  1
מחירי דואר  על

ישראל תקף ליום 
המשלוח כנגד 
 הצגת חשבונית

שהתקבלה מבנק 
 הדואר 



 

 הדפסת דברי הדואר תבוצע בהתאם לתנאי המכרז. .14.2

לעיל, הדפסת חשבונות מים ו/או ביוב והפקת דברי דפוס בתצורת  14.2 מבלי לפגוע באמור בס"ק .14.3
ְרקֹוד( לקליטת התשלום על ידי בנק הדואר, קוד  חשבון יכללו, מעבר לשורת המגנוט, קוד קווים )בַּ

( המאפשר קליטה על ידי מצלמת הטלפון החכם QR – Quick Response Codeקווים ריבועי )קוד 
החכם וקוד קווים נוסף לקליטה במערכת/ות המידע של המזמין, ככל ופענוח על ידי הטלפון 

 שיוחלט על כך על ידי המזמין.

 עיטוף כלל דברי הדואר יבוצע ללא הגבלה על מספר הצרופות, בכפוף למגבלת גודל המעטפה.  .14.4

הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי מחירים אלו מהווים את התמורה הבלעדית והיחידה בעבור אספקת   .15
כלול השירותים הנכללים בהצעתנו זו. הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, מ

כי בנקיבת מחירים אלו הבאנו בחשבון את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על 
הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת ההתקשרות ולמשך כל תקופות ההארכה 

 ונאליות להתקשרות זו.האופצי

 

 ולראיה באנו על החתום:

 שם המציע:__________________________________________________ 

 כתובת המציע:________________________________________________

 ח.פ./ח.צ/ת.ז.:___________________________________________מספר 

 חתימה וחותמת:___________ :____________1שם מלא של מורשה חתימה 

 חתימה וחותמת:___________ :____________2שם מלא של מורשה חתימה 

 חתימה וחותמת:___________ :____________3שם מלא של מורשה חתימה 

 

 על ידי עורך דין אימות חתימה

אני החתום מטה, ___________, עורך הדין של ________________, מאשר בזאת כי ביום 

 ______________ חתם / חתמו בפני ה"ה ________________________________________ 

_______________________________ בשם המציע, וכי הינו/הינם מנהל/ים בתאגיד, אשר חתימתם 

 צירוף חותמת התאגיד מחייבים את התאגיד, על פי תזכיר התאגיד ותקנותיו, ועל פי כל דין, לכל דבר ועניין.ב

 

       _________________________ 

 עורך  דין

  



 4נספח ב' להודעת הבהרה מספר 
 השיקולים העומדים בבסיס הבחירה בזוכה –חדש  5מסמך 

 המכרזים של המזמין בהתאם לסדר הפעולות הבא:בדיקת ההצעות תתבצע על ידי ועדת 

 אישור תקינות ההצעה –שלב א' 

בשלב ראשון תפתחנה המעטפות ותיבחנה ההצעות לצורך בדיקת עמידתן בתנאי הסף ובתנאי המכרז  .1
 הנוספים. 

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול בשלב זה הצעות אשר אינן עומדות בתנאי המכרז, אינן עומדות  .2
ו/או אשר הוגשו ברמת פירוט, בסדר ובנוסח לקויים וחלקיים אשר בהתאם לשיקול דעתה  בתנאי הסף

 של ועדת המכרזים אינם מאפשרים בדיקה ראויה של ההצעה.  

ועדת המכרזים תהא רשאית לאפשר השלמות ו/או תיקון פגמים טכניים לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן  .3
שהם נדרשים לשם הוכחת עמידתו של משתתף תהא רשאית לאפשר השלמת מסמכים להצעה ככל 

 בתנאי הסף במכרז ו/או בדרישות אחרות במכרז.

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע הבהרות באשר להצעתו ולזמנו ליתן הבהרות ו/או הסברים  .4
 באשר להצעתו או חלק ממנה.

 

 דירוג הצעות המחיר –שלב ב' 

נקב המציע בעת מילוי  בהםההנחה  יתיבחנה בשלב ב' על בסיס שיעורהצעות אשר תעבורנה את שלב א'  .1
 טופס הצהרת המציע והצעתו. –מעודכן חדש  1בטופס  14.1סעיף 

לכל אחת מההצעות יחושב 'ציון ההצעה הכולל' כסכום מכפלות שיעורי ההנחה בהם נקב המציע  .2
 ' עד ג', בהתאמה( כדלקמן:)חלקים א 14.1.3עד  14.1.1מעודכן חדש בסעיפים  1בהצעתו בטופס 

 1סעיף בטופס 
 מעודכן חדש

 משקל שיעור ההנחה סידורי שירותים בטבלא

 42%  32, 27עד  21, 19עד  1 חלק א – 14.1.1

 48%  30עד  28 חלק ב – 14.1.2

 10%  20 חלק ג – 14.1.3

   

ההצעה  'ציוןההצעה העדיפה שתוגדר כ'הצעה בעלת שווי ההצעה הכולל הנמוך ביותר' תהיה ההצעה בה  .3
 .הכולל' הינו הנמוך ביותר

 כדלקמן: מציע ב'ומציעים היפותטיים, מציע א'  שניהצעות על ידי  שתיהוגשו ש נניחכך, לדוגמא,  .4

 הצעת מציע א': .4.1

 1סעיף בטופס 
 מעודכן חדש

 משקל שיעור ההנחה סידורי שירותים בטבלא

 42% 15% 32, 27עד  21, 19עד  1 חלק א – 14.1.1

 48% 25% 30עד  28 חלק ב – 14.1.2



 10% 10% 20 חלק ג – 14.1.3

 הצעת מציע ב': .4.2

 1סעיף בטופס 
 מעודכן חדש

 משקל שיעור ההנחה סידורי שירותים בטבלא

 42% 25% 32, 27עד  21, 19עד  1 חלק א – 14.1.1

 48% 15% 30עד  28 חלק ב – 14.1.2

 10% 10% 20 חלק ג – 14.1.3

 ציון ההנחה הכולל של כל אחד משני המציעים יהיה כדלקמן: .4.3

 x 42% + 25% x 48% + 10% x 10% = 19.3% 15%ציון ההצעה הכולל של מציע א':  .4.3.1

 x 42% + 15% x 48% + 10% x 10% = 18.7% 25%ציון ההצעה הכולל של מציע ב':  .4.3.2

ההצעה בעלת 'ציון ההצעה הכולל' הנמוך ביותר הינה ההצעה של מציע ב', והוא יחשב כעדיף לעניין  .4.4
 הצעת המחיר.

 

 בחירת ההצעה הזוכה -שלב ג' 

 ציוןככלל, תבחר ועדת המכרזים בהצעה העדיפה, שהינה ההצעה הסופית שהוכרזה כ'הצעה בעלת  .1
 .הנמוך ביותר'ההצעה הכולל 

" זהה, המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך ציון הצעה כוללהגישו מספר מציעים הצעות בעלות " .2
 ו הבלעדי של המזמין.סיבוב הצעות נוסף בין המציעים בעלי ההצעות השוות בהתאם לשיקול דעת

יחד עם זאת, הועדה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לזמן את המציע ליתן  .3
הבהרות והסברים באשר להצעתו, בכתב או בעל פה, וזאת, בכל שלב מהשלבים שתוארו לעיל, לרבות 

מחירים בהם נקב באשר למסמכים אשר צירף ולניתוח התמחיר אשר עומד בבסיס החלטתו לנקוב ב
בהצעתו לכל אחד מהשירותים, וכן רשאית היא לדרוש הצגתם של מסמכים ו/או נתונים נוספים לצורך 

 שקילת הצעתו.

לעיל, או שרמת הפירוט ורמת ההסברים אשר נתן אינם  3סירב המציע ליתן הסברים כאמור בסעיף  .4
ה שלא להמליץ על הצעתו כעל מניחים את דעת הועדה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית הועד

 ההצעה הזוכה.

למען הסר ספק יצוין כי הועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להמליץ על ההצעה בעלת שיעור ההנחה  .5
הגבוה ביותר כעל ההצעה הזוכה, ו/או שלא להמליץ כלל על הצעה זוכה, במידה ומצאה כי קיים חשש 

ם, להטעיה ו/או מסירת מידע חלקי במתכוון, לחוסר תום לב, לתיאום הצעות בין המציעים השוני
לפגיעה באינטרס הציבורי ו/או לפגיעה ברמת השירותים העתידית לתאגיד, וזאת, בהתאם לשיקול 

 דעתה הבלעדי.

 

 שמירת זכויות

 המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד מהמציעים. .1

 . במסמכי המכרז, ככל שמצוינות, הן לצורך אמדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את המזמין הכמויות המצוינות .2



 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא. .3

מבלי לפגוע באמור, המזמין שומר על זכותו לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות  .4
 לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בשל כך.  לאחר הגשת הצעות, ולמציעים

המזמין רשאי לדחות הצעות של מציעים, בין השאר, אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא לשביעות רצונה,  .5
או שסיימו בעבר עבודה או התקשרות ללא תהליך חפיפה והעברה מסודר וללא העברת המסמכים והידע 

 הנדרשים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה. 

לבחירת נותן השירות הזוכה, ישקול המזמין, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו במסגרת שיקוליה  .6
לרבות בכל הקשור לניסיונו של נותן השירות, , 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 22בתקנה 

מיומנותו, כח האדם והציוד העומד לרשותו, מצבו הכלכלי, וכן את עמידתו של נותן השירות בתנאים 
 י המכרז, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.הנדרשים במסמכ

 


