מכרז 06-2021
עיתונות מודפסת ומקוונת

הסבר על שלבי המכרז ואופן בחירת הזוכים
* במקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי המכרז.

מכרז 06-2021
עיתונות מודפסת ומקוונת

ההליך המכרזי
עיקרי הטובין
מנויים לרכישת עיתונות חדשותית-

הצעות המציעים

אופן קביעת האומדן
לאחר ביצוע המיפוי הקדם מכרזי (ניתוח

מי שייגש למכרז יידרש להציע

השוק וניתוח הצורך) תוך שקלול פרמטרים

אקטואלית ועיתונות כלכלית,

את כל סוגי המנויים

מההוצאות לאור אשר עורך המכרז

נוספים הבאים לידי ביטוי ברכש ממשלתי,

הכוללים את אופני ההפצה

מצא כי משרדי הממשלה ויחידות

נקבע אומדן וטווח סטייה מותר מהאומדן

השונים (מודפסת ,מקוונת

הסמך רוכשים מהם בהיקפים

העומד על  10%לכל אחד מסוגי המנויים.

ותמהיל של שניהם) ,כפי

משמעותיים.

האומדן יופקד בתיבת המכרזים ויפתח

שהם משווקים על ידו לשוק

לאחר הגשת ההצעות.

הרחב.
בבחינת ההצעות כל מנוי יבחן ביחס
לאומדן הספציפי שנקבע עבורו.

מכרז 06-2021
עיתונות מודפסת ומקוונת

שלבי המכרז
שלב א' -בדיקת ההצעות
בשלב זה יבחנו ההצעות למכרז ועמידה של המציעים

שלב ג' -בחינת הצעת המחיר
ביחס לאומדן

בתנאי המכרז ,ובכלל זה הוכחת עמידה בתנאי הסף

הצעת המחיר שתדורג ראשונה עבור כל אחד

להשתתפות במכרז.

מסוגי המנויים תיבחן ביחס לאומדן שנקבע
והופקד מראש בתיבת המכרזים

שלב ב' -דירוג הצעות המחיר
בשלב זה יבחנו הצעות המחיר לכל אחד מסוגי הכלולים
במכרז בנפרד ,לפי גובהן .מציע שמעוניין להציע מנויים
שאינם כלולים במכרז יוכל לעשות זאת במסגרת שאלות
ההבהרה.
במידה ועבור מנוי מסוים תוצע יותר מהצעה אחת ,ההצעות
ידורגו לפי גובה סכומן ורק בעל ההצעה הזולה ביותר יעבור
לשלב הבאה

שלב ד' -בחירת זוכים
עורך המכרז יתקשר עם המציע שמדורג ראשון
במכרז בעבור כל אחד מסוגי המנויים הכלולים
במכרז ,בכפוף לכך שהצעת המחיר נמצאת
בטווח הסטייה מהאומדן ובכפוף למילוי
ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.

דוגמא -י.ב.ל.ק עיתונים
לאחר ביצוע המיפוי הקדם מכרזי תוך שקלול פרמטרים נוספים הבאים לידי ביטוי ברכש ממשלתי ,נקבע אומדן
למנויים המוצעים ע"י הספקים הפוטנציאלים בתחום העיתונות ,ביניהם חברת 'י.ב.ל.ק עיתונים' .להלן פירוט
המנויים המוצעים לקהל הרחב על ידי חברת 'י.ב.ל.ק עיתונים' ,והאומדן שנקבע עבורם:
שם העיתון

אופן הפצה

סוג מנוי

האומדן

מנוי דו-חודשי,
אספקה יומית כולל
מהדורת סוף השבוע.

₪ 1000

המחיר המקסימלי
שעומד בטווח
הסטייה המותר

מודפס

₪ 1100

י.ב.ל.ק עיתונים
מקוון

מנוי דו-חודשי ,עם
גישה לפלטפורמה
המקוונת באופן רציף.

₪ 800

* למען הסר ספק ,הנתונים לעיל ניתנו לצורך הדוגמא בלבד .השמות והנתונים המוצגים בדוגמא זו בדויים.

₪ 880

דוגמא -י.ב.ל.ק עיתונים
להלן הצעת המחיר שהוגשה על ידי החברה בעבור המנויים שמוצעים לקהל הרחב:
אופן הפצה

שם העיתון

מודפס

סוג מנוי

הצעת המחיר

מנוי דו-חודשי ,אספקה
יומית כולל מהדורת
סוף השבוע.

₪ 900

י.ב.ל.ק עיתונים
מקוון

מנוי דו-חודשי ,עם גישה
לפלטפורמה המקוונת
באופן רציף.

₪ 890

דוגמא -י.ב.ל.ק עיתונים
שלב א' – שלב בדיקת ההצעות ,נבחנה ההצעה של חברת 'י.ב.ל.ק עיתונים' ,ונמצא כי החברה עומדת בתנאי
הסף להשתתפות התנאי המכרז.
שלב ב' – שלב דירוג הצעות המחיר ,בנוסף להצעת י.ב.ל.ק הוגשה עבור מנוי דו חודשי מודפס הצעה של
אינטגרטור בסך של  1000ש"ח .ההצעות דורגו ונמצא כי הצעתה של חברת 'י.ב.ל.ק עיתונים' דורגה במקום הראשון
בעבור המנויים אליהם הגישו את הצעתם ,זאת בהתאם להוראות המכרז.
שלב ג' – בחינת הצעת המחיר ביחס לאומדן :
שם העיתון

אופן הפצה

מודפס

י.ב.ל.ק עיתונים

מקוון

סוג מנוי

מנוי דו-חודשי ,אספקה
יומית כולל מהדורת סוף
השבוע.
מנוי דו-חודשי ,עם גישה
לפלטפורמה המקוונת
באופן רציף.

הצעת המחיר

האומדן

האם עומד בתנאי
האומדן ובטווח
הסטייה המותר?

₪ 900

₪ 1000

כן.
הצעת המחיר עומדת
בתנאי האומדן
שנקבעו

₪ 800

לא.
הצעת המחיר גבוה
מטווח הסטייה
המותר.

₪ 890

דוגמא -י.ב.ל.ק עיתונים
יובהר כי במקרה בו ימצא כי ההצעה שדורגה במקום הראשון חורגת מהטווח שהוגדר לאומדן ,עורך המכרז רשאי,
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,לבצע כל אחד מן ההליכים הבאים ,וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז:
•

לנהל משא ומתן עם המציע על מנת שיציע מחיר המצוי בטווח הסטייה המותר מהאומדן.

•

לקיים הליך תחרותי נוסף בין כל המציעים שעברו את תנאי הסף.

•

לפסול את ההצעה.

שלב ד' – בחירת הזוכה .בתום דירוג ההצעות ,עורך המכרז יתקשר עם המציע שמדורג ראשון במכרז בעבור כל
אחד מסוגי המנויים הכלולים במכרז ,בכפוף לכך שהצעת המחיר נמצאת בטווח הסטייה מהאומדן ובכפוף למילוי

ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.

