
  

 

02/2009 ' מס עם הליך תחרותי נוסף מכרז פומבי  

 ) "המכללה" :להלן( )ר"ע(ירושלים  ,המכללה האקדמית להנדסה

  :כמפורט להלן  ,כלי רכב קניית מזמינה בזאת הצעות ל

  

 תיבת הילוכים , 48-436-63 מספר רישויMazda MPV  דגםמ) אחד( 1רכב : פרטי הרכב .1

קריאת מונה , יד ראשונה, ק"סמ 3,000נפח מנוע , 2007: שנת יצור, כסף צבע, תאוטומטי

 . מערכת מיגון גבריאל כוללהרכב . 99,000 : מ"ק

לתאריך טסט  בתוקף עד  :מצב רישוי .צמוד לעובד :סטאטוס הרכב 0 :בעלים קודמים .2

05.06.2010 

  : תנאי סף להגשת הצעה .3

  .₪ 70: תשלום דמי השתתפות .א

 המכללה תפדה את ההמחאה( .₪ 2,000בסך  בלבד ערבות של המציעת המחאהגשת  .ב

 .)במקרה בו מציע  יחזור בו מהצעתו

רחוב  )ר"ע(ירושלים  ,את כלי הרכב ניתן לראות במשרדי המכללה האקדמית להנדסה .4

עד ' בימים א) 23-31/12/2009התאריכים בין  .רמת בית הכרם ירושלים, 26יבום יעקב שרי

 .050-8883313: פרפון מסטלב  שנייצחק עם מר  מראש בתאום   'ה

 :שכתובתו האינטרנט מאתר, תשלום ללא ,להוריד ניתן ,המכרז מסמכי את .5

http://www.jce.ac.il/ מכרזים" הקישור תחת". 

, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה בהתאם למסמכי המכרז במעטפה להגיש יש ההצעה את .6

הנמצאת במדור מכרזים  המכרזים בתיבת, 14:00 שעהעד ה. 10.01.2010 מיום יאוחר לא

 .ירושלים,  רמת בית הכרם, 26יעקב שרייבום ' ברח במכללה

 :נוסף תחרותי הליך יערך, להלן המפורטים מהתנאים יותר או אחד בהתקיים .7

הבאה ביותר הגבוהה ההצעה לבין ביותר  גבוההההצעה ה בין 5%עד  של פער קיים .א

  .אחריה  

  .שלושה על עולה אינו המכרז תנאי בכל עמדו הצעותיהם אשר ,ציעיםהמסך  .ב

 .האומדןלעומת  המכללהההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם  .ג

, תקציביות, או מסיבות ארגוניות/ועדת המכרזים רשאית לבטל את המכרז על פי כל דין ו .8

 ,ה הבלעדיעל פי שיקול דעת, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, נסיבתיות או אחרות

 .ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי, וללא צורך בנימוק החלטתה

י בעלי "כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע ,לא תחייב את המזמין ,כל הצעה שתוגש .9

 . זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין

  .תחול על חשבון הזוכה במכרז, )שטר מכר(העברת הבעלות  .10


