בקשה לקבלת הצעת מחיר 108/19
לעיצוב,הדפסה והפצה רוויה של חוברות דוח שנתי ודוח איכות מים
שנתי.
 .1תאגיד המים והביוב פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ.
(להלן" :החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות ל עיצוב ,הדפסה והפצה רוויה של חוברות דו"ח שנתי ודוח איכות
מים שנתי,לפי המפרט הבא:
דו"ח איכות מים כוכב יאיר/צור יגאל שנתי:
)1
 8עמודים בגודל  ,A5מודפס פרוצס דו צדדי על כרומו  135גר' ,גימור סיכות
הפצה בתיבות דואר לתושבי כוכב יאיר/צור יגאל (ללא מדבקות עם פריטי נמען)
כמות 2600 :יחידות
)2

דו"ח שנתי:

 16עמודים בגודל  ,A5מודפס פרוצס דו צדדי על כרומו  135גר' ,גימור סיכות
הפצה בתיבות דואר לתושבי כוכב יאיר/צור יגאל וכפר סבא (ללא מדבקות עם פריטי
נמען)
כמות 36600 :יחידות
.2

 .תוקף ההצעה תהיה לתקופה של שלוש שנים.

 .3מודגש כי בקשה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות
כלשהי של החברה להתקשרות .ההתקשרות עם מציע כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות או
הזמנת עבודה שיחתמו עם המציע ,לאחר ובכפוף לקבלת הצעתו על ידי החברה .
 .4המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות את כל השאלות ,ההבהרות וההסברים הדרושים והנחוצים להם
לצורך הגשת ההצעה.
 .5על המעוניינים להגיש הצעותיהם להגיש את הצעתם לא יאוחר מיום  2/4/2019בשעה  12:00לכתובת המייל
. rinata@palgey-sharon.co.il
 .6מובהר בזאת כי במסגרת בחינת ההצעות תהא רשאית הועדה להתחשב באמינותו ,של המציע ו/או בניסיון שלילי
קודם של החברה בהתקשרות עם המציע  -אם הייתה כזו ,ובאופן כללי ,בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת
היא לנכון לשקול ,לקראת קבלת החלטתה בדבר קבלת הצעה.
 .7למען הסר כל ספק ,החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא .מבלי לגרוע מן
האמור לעיל ,החברה תהא רשאית לנהל ,משא ומתן עם מגיש הצעה ,בטרם תקבל את הצעתו.
 .8משרדי החברה פתוחים בימים א' – ה' בין השעות 16:00 - 08:30
 .9לשאלות והבהרות ניתן לפנות לרינת אלוס במייל המצויין בסעיף .6

-2 .10החברה תודיע למציע ,במכתב רשום ,על קבלת הצעתו ,לאחר ובמידה וועדת הבחינה תקבל ותאשר את הצעתו.

בכבוד רב
תאגיד פלגי שרון
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נספח א'

טופס הצעה לפנייה לקבלת הצעת מחיר 108/2019

אני הח"מ ______________________________ ,מציע תמורת ביצוע ____________  ₪בתוספת מע"מ .

_________

____________

שם המציע

חתימת המציע

____________
ת"ז/מס 'חברה בע"מ/
מס' שותפות רשומה

כתובת המציע _____________________________טלפון המציע __________________

פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע :

תאריך______________ :

__________ __________
ת.ז.
שם

__________
שם

_____________
ת.ז.

