מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע העבודות הבאות:
מכרז מספר – 104/16מתן שירותי העתקות אור ,צילומים ותויין
תנאי סף:
.1

על המציע לרכוש על שמו את מסמכי המכרז ממיתב.

.2

על המציע להיות בעל ניסיון מוכח ורצוף משנת  2011לפחות בכל תחומי השירותים ו/או העבודות
נשוא המכרז.

.3

נדרש מהמציע להיות מפעיל של מכון העתקות פעיל באזור פתח-תקווה ברדיוס של עד  5ק"מ
מבנין מיתב הממוקם ברחוב העלייה השנייה  5בפתח-תקוה (להלן" :משרדי מיתב") .נדרש כי
מיקום מכון ההעתקות ,בו תתבצענה העבודות נשוא מכרז זה ,במידה והמציע יזכה במכרז ,נמצא
במיקום המאפשר לו בכל עת ,הגעה למשרדי מיתב ,בזמן שלא יעלה על  15דקות ,בהליכה/בנסיעה
בכלי רכב מבלי לסכן את הנהג ו/או אחרים ומבלי לעבור על חוקי התנועה.

.4

.5

.6
.7

.8

למציע מחזור שנתי של ( ₪ 500,000לא כולל מע"מ) לפחות בכל אחת מהשנים  ,2011-2015הנובע
מעבודות :צילום ,תוויין ,תוכניות ,צילומים ,שכפולים ,כריכה .על המציע לצרף אישור רו"ח ,על
גובה המחזור הכספי השנתי בכל אחת מהשנים  ,2011-2015הנובע מעבודות בתחום נשוא מכרז
זה.
במהלך ה 5-שנים האחרונות נותן המציע ברציפות את השירותים נשוא מכרז זה לכל הפחות
לשלושה ( )3לקוחות גדולים ("לקוח גדול" – לקוח המעסיק  50עובדים לכל הפחות) ,מתוכם
לפחות לקוח אחד שהינו גוף ציבורי ("גוף ציבורי"  -משרדי ממשלה ,תאגידים ממשלתיים ,מערכת
הבטחון ,רשויות מקומיות ,תאגידים מקומיים ,מועצות דתיות ,תאגידי מים וביוב ,ותאגיד שהוקם
על פי דין).
על המציע לצרף רשימה של עד  10לקוחות גדולים כאמור לעיל ,כמפורט בנספח ב.1-
כמו כן ,על המציע לצרף ( 3שלוש) המלצות בלבד ,מאותם לקוחות גדולים ,בנוסח המפורט בנספח
ב 2-בלבד .כל המלצה תינתן מגוף אחר .לפחות אחת ההמלצות חייבת להיות מגוף ציבורי.
המלצה שאיננה חתומה על-ידי הלקוח תיפסל .המלצה בנוסח שונה מהנוסח המפורט בנספח ב2-
תיפסל.
מציע המעסיק עובדים ,מתחייב להמציא אישור חתום כמפורט בנספח ג' ולקיים את כל הוראות
חוק חובת המכרזים ותקנות חובת המכרזים בכלל ולעניין העסקת עובדים בפרט.
לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה המציע שימוש אך ורק בתוכנות המקוריות של הציוד
המשמש לביצוע העבודות נשוא המכרז ,ועליו להתחייב כי ברשותו כל הציוד וכוח האדם הדרוש על
מנת לבצע את כל סוגי העבודות ,ובכלל זה לפחות שלושה ( )3תווייני צבע בגודל  A0באיכות
מעולה.
המציע מתחייב לשמור בסודיות ,כל מסמך ,מידע ו/או נתונים של מיתב ,אליו יחשפו הוא ו/או מי
מעובדיו ,במהלך ביצוע העבודות נשוא המכרז ,ובכל מקרה ,יחולו על ביצוע העבודות במסגרת
מכרז זה ,הוראות חוק עוולות מסחריות ,תשנ"ט.1999-
על המציע לצרף תצהיר בנוסח המצורף כנספח א' ,חתום בפני עו"ד.

מידע כללי :


עלות רכישת מכרז –  ,₪ 100אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה.



ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום .יש לתאם מראש בטלפון – .03-9395553/593



משך ההתקשרות 12 :חודשים  4 +אופציות בנות  12חודשים או חלק מהם.



את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ברח' העלייה השנייה  ,5פינת רח' הס ,פ"ת ,בימים א' –
ה' בין השעות ( 9:00 – 16:00לא כולל חגים וחול המועד) .יש לתאם מראש בטלפון 03-9395553/593
(יעל שאוס אפרת/שלומית אבידן).



את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  -לתיבת המכרזים שבקומה  ,2עד יום שלישי 02.08.2016
בשעה  13:00במעטפה סגורה.



מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.

מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל.
עו"ד ירון מזרחי
מנכ"ל

מיתב – זורמים ומתחדשים בשבילך כל הזמן

