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 פניה לקבלת הצעות מחיר

  למכרזים בעיתונותמודעות פרסום למתן שירותי 

 לתאגיד מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

 כללי  .1

 

"( מבקש לקבל הצעות מחיר עבור התאגיד)להלן: " מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מתאגיד  .1

 מתן שירותי פרסום מודעות למכרזים בעיתונות.

 

 הנדרשים הינם כדקלמן: םיהשירות .2
 

"( התקנות)להלן: " 1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"גפרסום בעיתונות בהתאם לדרישות ב .א
 דהיינו: פרסום בעיתון נפוץ ופרסום בשפה הערבית המוגדרים בתקנות כדלקמן:

 
 ל עיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בע –עיתון בשפה הערבית"                "
 .רחבה, היוצא לאור בשפה הערבית תפוצה                    

        עיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בשפה העברית,  –עיתון נפוץ"                 "
 ים.חבה, בהתחשב בנושא המכרז ולפי שיקול דעתה של ועדת המכרזר תפוצה  בעל                      

 
 
 דעות לעיתונות מעברית לערביתתרגום מו .ב

 
 

 .התאגיד יקבע באיזה עיתון תפורסם המודעהיובהר כי 
 
 
 

 המחיר הצעת מתן אופן .2
 

 לפנייה.  'א נספחהצעת המחיר תוגש על גבי  3.1    

 המחיר המוצע יהווה את התמורה הכוללת והסופית המבוקשת עבור אספקת כל 3.2

 פנייה זו .השירותים, המוצרים והעבודות המפורטים ב

 .ההצעה תוגש על ידי עלות אינץ' בש"ח        3.3

 ולא תכלול מע"מ.₪, הצעת המחיר תהיה בשקלים         3.4

 .המציע יצרף אישור ניהול ספרים כדין        3.5
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 מועד למשלוח שאלות .3

                        20/12/2017עד ליום  04-6741221לפקס מס' ניתן לשלוח שאלות בקשר לפניה זו 

 

 מועד להגשת הצעות .4

יש להגיש ,   11:00 שעה 25/12/2017יש להגיש את הצעת המחיר בצירוף המסמכים הנדרשים עד ליום 

 לחברה במסירה אישית במשרדיה

 

 תקופת ההתקשרות .5

 של לתקופה תהיה הספק עם ההתקשרות, מחיר הצעת הציע אשר ספק עם להתקשר התאגיד יחליט וככל אם 

 דעתו שיקול פי על, ההתקשרות תקופת את להאריך האפשרות נתונה תהא בלבד לתאגיד(. חודשים 12) שנה

 הודיע התאגיד  אם אלא, נוספת בשנה פעם כל מאליה תוארך ההתקשרות.  נוספת בשנה פעם כל, הבלעדי

 ממכרז פטור הינו ההתקשרות סכום כי לכך כפוף הינו, לעיל האמור .מראש ימים 15 לפחות בכתב למציע

 .הדין להוראות בהתאם

 ימים. 15בהודעה של , ההתקשרות תקופת תום לפני ההתקשרות את לסיים רשאי התאגיד

 

 יודגש כי סכום ההתקשרות הינו כפוף לסכום הפטור ממכרז.

 

 הערות .6

יקבע באיזה עיתון תפורסם המודעה ולזכיין לא תהיה כל טענה בקשר  התאגידתשומת לב המציעים כי   6.1

 .לכך

לב המציעים כי התאגיד אינו מתחייב להזמנת שירותי פרסום מהזכיין בלבד, והוא רשאי לקבל תשומת  6.2

 שירותי פרסום גם מספקים אחרים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. לזכיין לא תהיה כל טענה בקשר לכך.  

להתקשר עם  התאגיד אינו מתחייב לקבל את הצעת המחיר הזולה ביותר ו/או הצעת מחיר כלשהי ו/או 6.3

 נותן הצעת המחיר.  

 .יום 45תנאי תשלום שוטף +   6.4

 הספק נדרש לצרף לכל חשבון את העמוד בעיתון בו פורסמה המודעה.    6.5

 או אי בהירות יפורסם שוב על חשבון הזכיין./כל טעות בפרסום ו 6.6

 

 

 שם המציע: _____________________          

 חתימת המציע: _____________________

 תאריך:  ______________________    
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 נספח א'

 

תעריף בש"ח לא כולל מע"מ  שם העיתון

 לפרסום המודעה בעיתון

 ליחידת אינץ'**

       

 

  מעריב

  ידיעות אחרונות

  איתיחאד**-עיתון אל

 

 

 

 ** התעריף בעיתון ערבי כולל את תרגום המודעה לערבית.

 

 

 

 

 

 ________          שם המציע: _____________

 חתימת המציע: _____________________

 תאריך:  ______________________    
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