 23יוני 2021
י"ג תמוז תשפ"א
סימוכין2021078 :

פניה להיכלל במאגר גרפיקאים של מי ציונה בע"מ
 .1כללי:
חברת מי ציונה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזאת גרפיקאים /משרדי גרפיקה להציע מועמדותם להיכלל
במאגר החברה למתן שירותים בתחום מומחיותם בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1996-כמפורט
להלן:
 .1.1בכוונת החברה לערוך רשימת/מאגר מציעים בתחום שירותי גרפיקה.
 .1.2מועמדים העונים על כל דרישות הסף (דרישות מצטברות) שלהלן מוזמנים בזה להגיש מועמדות
להצטרפות למאגרים כמפורט מטה.
 .1.3מי שעונה על הדרישות וכבר יש לו התקשרות קיימת עם החברה ,נדרש להגיש בקשה להירשם במאגר ,
ככל שברצונו לעבוד עם החברה בעתיד.
 .1.4מציע ייכלל ברשימת/מאגר המציעים ,אם תמצא אותו וועדת המכרזים מתאים לכך .וועדת המכרזים תהא
רשאית שלא לכלול מציע ברשימת המציעים ,או להורות על מחיקתו מרשימה כאמור ,בהתאם להוראות
הדין.
 .1.5החברה תהיה רשאית לבדוק את התעודות והפרטים אשר יוצגו לפניה ולקבל חוות דעת מגורמים שונים,
על פי שיקול דעתה .החברה רשאית (אך לא חייבת) לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או
הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע
ועמידתו בתנאי הסף .לא המציא המציע פרטים ו/או מסמכים כאמור ,ייחשב כמי שסירב לעשות כן,
והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו
 .1.6רק היועצים העומדים בתנאי הסף יוכלו להיכלל במאגר.
 .1.7מובהר ,כי מענה לפנייה זו או הכללת המציע במאגר המציעים לא יהווה תנאי להשתתפות בהתקשרות
שתערך בעקבותיה ,ככל שתערך ,לא תקנה יתרון למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה ,ולא יחייב
את שיתופו בהתקשרות עמו בכל דרך אחרת.
 .1.8בפנייה זו ,או במענה אליה ,אין משום מחויבות כלשהי של החברה להתקשר עם מי שנענה לפנייה ,או עם
גורם אחר כלשהו בעניין שלעיל .רק הסכם התקשרות מחייב ,אשר נערך עפ"י כל דין ,יחייב את החברה.
 .1.9החברה שומרת על זכותה לפנות לגורמים נוספים בעניין שלעיל ,לפי שיקול דעתה המלא ,הבלעדי
והמוחלט.
 .1.10החברה רשאית להתקשר בהליך מכרזי או אחר לקבלת הצעות גם עם מי שאינו רשום במאגר ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
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 .2סדרי רישום ואופן הגשת הבקשות:
 .2.1כל המעוניין להיכלל ברשימת/מאגר המציעים בקשר לעבודות/להתקשרות המפורטות לעיל ,יגיש בקשה
בכתב ,לכתובות דוא"ל  handasa1@mei-ziona.co.ilוכן rina@mei-ziona.co.il
עד ליום 15.7.2021
 .2.2לפניה יצורפו :
כל מסמכי הפניה חתומים על ידי המציע לרבות נספח א' ממולא וחתום.
א.
קורות חיים /פרופיל החברה.
ב.
פירוט ניסיון במתן שירותי גרפיקה.
ג.
רשימת לקוחות ב 5 -שנים אחרונות שקדמו להגשת הבקשה.
ד.
תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו – .1975
ה.
אישורים ברי תוקף על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי כל דין ,לרבות על פי חוק עסקאות גופים
ו.
ציבוריים ,תשל"ו –  1976ואישור על ניכוי מס במקור.
 .3תנאי סף כלליים לרישום במאגר:
 .3.1ניסיון עבודה בתחום מתן שירותי גרפיקה במהלך  5השנים האחרונות.
 .3.2מתן שירותי גרפיקה ללקוח אחד לפחות במשך תקופה של שנה לפחות במהלך  3השנים שקדמו להגשת
הבקה.

תאריך_______________:
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שם המבקש וחתימת המבקש

נספח א'
לכבוד
מי-ציונה בע"מ
טופס בקשה להצטרפות לרשימת מאגר מציעים
הנני מבקש להיכלל במאגר מציעים של חברת מי ציונה בע"מ בתחום מתן שירותי גרפיקה.
 .1פרטי המציע
 .1.1שם חברה /גרפיקאי _____________________________
_____________________________
 .1.2ח.פ / .ת.ז.
 .1.3כתובת מלאה
רחוב___________ מס' בית________ עיר__________________
מיקוד________________

תא דואר______________

 .1.4טלפון _______________ נייד _______________פקס________________
 .1.5מייל_____________________________________________________:
 .2פירוט ניסיון מקצועי :
הנני בעל ניסיון של _______________ שנים לפחות בעבודות גרפיקה.
להלן פירוט ניסיון מקצועי של הח"מ .הפירוט מתייחס לניסיון מקצועי בהתאם לדרישות תנאי הסף לרישום
במאגר החברה ( ניתן לצרף טבלה נפרדת):
שם הלקוח

תיאור השירותים

מועד תחילה

תאריך_______________________:
שם המציע (במקרה של חברה יש לציין גם את שם מורשה החתימה)______________:
חתימה_____________________:
חותמת_____________________:
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שם המבקש וחתימת המבקש

מועד סיום

