
 

 

 להדפסת מדבקותהודעה בדבר הזמנה להציע הצעות 

 

 : מכרזים לשני מזמינה בזאת הצעות "המועצה"(  -המועצה לייצור צמחים ושיווקם )להלן 

 

שירותי הדפסת מדבקות של תווי איכות אישיים למשווקים של  לביצוע : 04/15מכרז מספר  .1

 שמן זית ישראלי .

 .תות -ביושירותי הדפסת מדבקות  לביצוע : 05/15מכרז מספר   .2

 

 אך ורק למציעים העונים לתנאים הבאים:  יםמיועדים אלו מכרז –תנאי סף 

המציע יהיה הבעלים ו/או מחזיק ו/או מפעיל של בית דפוס ויהיה בעל ניסיון מוכח וידע  .א

 מקצועי בהדפסת מדבקות בפרט ובהדפסה בכלל. 

 המציע הוא אזרח ישראלי או תאגיד הרשום כדין בישראל.  .ב

 .1976 –בידי המציע האישורים הנדרשים, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ג

 .1976 –בידי המציע תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .ד

לפקודת  ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה -על המציע לצרף להצעתו עבור כל מכרז  .ה

ימים  90בתוספת מע"מ לתקופה של  ₪ 5,000"המועצה לייצור צמחים ולשיווקם" בסך 

מיום הוצאתה. מציע שיחזור בו מהצעתו או לא יקיים תנאי מתנאיה, תחולט ערבותו 

 כפיצוי מוסכם.

דרך העצמאות  'חרד, ניתן לרכוש במשרדי המועצה בראת מסמכי המכרז עבור כל מכרז בנפ .3

-03) טלפון לבירורים  הגב' סופיה בבייב , אצל ₪ 100, תמורת הסך של 6קומה  יהוד 40

 .14:00עד  09:00בין השעות  27.08.2015עד ליום  16.08.2015החל מיום  ( 9595618

על המציע יהיה לצרף  רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי מוקדם להשתתפות במרכז. .4

 כישת מסמכי המכרז. להצעתו צילום קבלה המעידה על תשלום עבור ר

הצעות עבור כל מכרז בנפרד, יש להגיש בכתב, על גבי טופס ההצעה המצורף למסמכי המכרז,  .5

מבלי לבצע בניסוחם המודפס כל תיקונים, שינויים, השמטות ותוספות כלשהן, ולאחר 

 שהמציע ימלא בהם את כל הפרטים הנדרשים ויחתום עליהם. 

 

 



תיבת המכרזים לתוך ציון מספר המכרז מעטפה סגורה ההצעות עבור כל מכרז, תוגשנה ב .6

 .12:00שעה  31.08.2015, לא יאוחר מיום 6בקומה  משרדי המועצהב

ההצעה עבור כל מכרז, תהא נקובה בשקלים חדשים והיא תעמוד בתוקפה ותחייב את המציע  .7

 ימים  מהגשתה. 90ככתבה וכלשונה למשך  

 בפקס מס' לידי גב' סופי בבייב, בקשות להבהרה מצד מציעים תתקבלנה בכתב בלבד,  .8

שאלות הבהרה שיגיעו למועצה לאחר תאריך זה, או  25.08.2015 עד ליום זאת, 03-9595683

 שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו. 

המועצה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא. המועצה תהא  .9

שאית לבחור במספר מציעים וכן לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם, בנוגע לתנאי הצעתם, ר

 לאחר הגשת ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או לשנות את  .10

הגשת הצעות, בדרך שתיקבע מסמכי המכרז והיא תודיע על כך בכתב לפני המועד האחרון ל

על ידה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המציעים יערכו את הצעותיהם או יתקנו את הצעותיהם, 

 .בהתבסס על התיקונים ו/או השינויים, כאמור

 בכל מקרה של סתירה בין נוסח הודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר נוסח מסמכי המכרז. .11

          

 בכבוד רב,           

 המועצה לייצור צמחים ושיווקם        

 

 


