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מי-ציונה בע"מ

מכרז פומבי מס'  02/2017למתן שירותי הדפסה והפצת חשבונות
מי-ציונה בע"מ (להלן" :החברה") מודיעה בזאת על שינויים בתנאי הסף שנקבעו במסגרת המכרז שבנדון (להלן "המכרז") :
 .1במקום תנאי הסף שהיו נקובים בהזמנה להציע הצעות יבואו תנאי הסף הבאים:
רשאים להשתתף במכרז מציעים הרשומים כדין בישראל ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים
המפורטים להלן:
.1.1
.1.2

.1.3

.1.4
.1.5

.1.6
.1.7

המציע הינו בעל היקף פעילות שנתי של חצי מיליון  ₪לפחות בכל אחת מהשנים  2015,2014ו . 2016
המציע הינו בעל ניסיון קודם בלפחות  3רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים בתחום הנפקת שוברי תשלום
ממוגנטים של חשבונות מים ו/או של ארנונה הכוללים הדפסת נתונים משתנים בעיטוף ממוכן בהיקף כמותי של
לפחות של לפחות  300,000חשבונות לכל אחד מהגופים הנ"ל במהלך השנים .2013-2017
המציע או קבלן המשנה מטעמו ,הינו בעל ניסיון קודם מוכח בהפעלת מערך חלוקה והפצה של דואר ואשר חילק
עבור לקוח אחד לפחות  400,000כתבי דואר בשנה במהלך השנים  .2013-2017בנוסף על המציע או קבלן המשנה
להיות בעל היתר לחלוקת דואר כמותי מטעם משרד התקשורת.
מציע ,אשר סיפק שירותי הדפסה דיגיטלית ,בצבע מלא של חשבונות ביליניג ,כולל דאטה משתנה ,עבור לקוח אחד
לפחות ,בהיקף שנתי של לפחות  400,000מכתבים בכל אחת מהשנים  2016 ,2015ו .2017
המציע הינו בעל ניסיון מוכח ,של לפחות  3שנים מתוך השנים  2014-2017בשליחת חשבונות ביליניג אל דואר
אלקטרוני הרשום בקובץ נתוני התאגיד ,בכמות מינימאלית של  1,000הודעות דוא"ל בכל משלוח בלפחות  1רשות
מקומית ו/או תאגיד מים .
מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
המציע עצמו יהא בעל עסק העונה לכל התנאים המפורטים להלן:
.1.7.1בעל רישיון עסק בתוקף לפי פריט  10.3לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג.2013-
 .1.7.2ברשותו לפחות מכונת הדפסה אחת דיגיטלית בצבע מלא ,באיכות של  DPI600לפחות ,עם יכולת הדפסה של
דאטה משתנה בצבע משני צידי הדף במעבר אחד וכושר ייצור של לפחות  200,000דפים ביממה בגודל A4
בהדפסה דו-צדדית .למכונה תהיה יכולת הדפסת שורת מגנוט בריצה אחת.
.1.7.3יש בו לפחות  2מערכות עיטוף  CMCאו שווה ערך לייצור מעטפה אינטגראלית תוך כדי תהליך העיטוף ושילוב
של לפחות  3צרופות לתוכן ,כל אחת בעלת כושר ייצור של לפחות  100,000מעטפות אינטגרליות ביממה.
.1.7.4יש בו לפחות  2מדפסות לייזר מהירות להדפסת נתונים משתנים;
.1.7.5יש בו לפחות  2מדפסות למגנוט;

ההצעה תוגש על י די ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז ,הניסיון – למעט הניסיון בסעיף  1.3שיכול
להיות על שם קבלן המשנה של המציע ,הערבות הבנקאית והסיווג ,יהיו על שם המציע ,אלא אם נכתב מפורשות אחרת.

.2

מסמכי המכרז
במסמכי המכרז נערכו מספר שינוים ,לרבות באופן מתן ניקוד לבחירת ההצעה הזוכה.
את מסמכי המכרז המעודכנים יש להוריד באתר התאגיד בעמוד:
http://www.mei-ziona.co.il/?CategoryID=295&ArticleID=1011

מועד האחרון להגשת הצעות הינו  28.01.2018בשעה .12:00
ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה שברחוב האירוסים  53נס ציונה.

במקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז תגברנה הוראות מסמכי המכרז.

רינה קטיף ,מנכ"לית
מי ציונה בע"מ
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