
הלקוח: הגנות ים המלח

הגהה: 1

גרפיקאית: מירה

לקוח יקר, 

אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

מכרז פומבי מס' 01/20
למתן שירותי העתקות, צילומים ותווין

הודעה בדבר עדכון תנאי סף 
נמסרת בזאת הודעה בדבר עדכון תנאי הסף במכרז שבנדון.  .1

.www.haganot.co.il :ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז המעודכנים, ללא עלות, באתר האינטרנט של החברה  .2
להלן נוסח מעודכן של מודעת המכרז:

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ("החברה"), מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי העתקות, הדפסות, פלוטרים   .3
ותוויין, שכפול, כריכה ושליחויות, הכל כמתואר במסמכי המכרז.

.www.haganot.co.il :ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה  .4
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום, אולם הינה מותנית ברישום למכרז, כמפורט בסעיף 10 להזמנה, וזאת לא יאוחר   .5

מיום 20.2.2020. רישום כאמור הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
שאלות הבהרה על-ידי מציעים שנרשמו למכרז, ניתן להגיש לא יאוחר מיום 20.2.2020, כמפורט במסמכי המכרז.  .6

תנאי-סף לכשירות, שיקולים לבחירת מציעים כשירים ו/או מועדפים, וכל שאר התנאים וההגבלות ביחס למכרז ולהשתתפות   .7
בו, מפורטים במסמך ההזמנה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי-הסף לכשירות כוללים, בין היתר, את התנאים הבאים:   
למציע מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ-200,000 ש"ח (מאתיים אלף שקלים חדשים), לא כולל מע"מ, לשנה, במהלך  א. 

כל אחת משלושת שנות הכספים האחרונות (בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019);
למציע סניפים, בהם מבוצעים השירותים מושא המכרז, בטווח של 30 ק"מ מכל אחת מהערים ירושלים, תל אביב,  ב. 
חיפה, באר שבע ואילת (סה"כ 5 סניפים). המציע יוכל להציג עד ארבעה סניפים המופעלים על ידי ספקי משנה מטעמו, 

בכפוף להוראות ההזמנה;
ניהול ספרים כנדרש על-פי כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס), תשל"ו - 1976; ג. 

הכל כמפורט במסמך ההזמנה ובכפוף להוראותיו.   
את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שנקבעו במסמך ההזמנה, במעטפה חתומה לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא   .8

יאוחר מיום 9.03.2020 בשעה 13:00.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מתנאי המכרז, הכל בהתאם לסמכות הנתונה לה מכוח כל דין וכפי שנקבע   .9

במסמכי המכרז.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.   .10

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים משא-ומתן עם המציעים או מי מהם וכן לנהל הליך תחרותי נוסף, הכל כמפורט   .11
במסמך ההזמנה.

שינוי תנאי כלשהו מתנאי המכרז, לרבות שינוי באחד מהמועדים המפורטים לעיל, יפורסם באתר האינטרנט של החברה   .12
ובהודעה למציעים שנרשמו למכרז בלבד. באחריות המציעים לבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט, 

ככל שתהיינה.
האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה, הוראות מסמכי המכרז בלבד תחייבנה את החברה.    .13

 


