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של  האינטרנט באתר יפורסמו ,זה למכרז בקשר עדכוניםהו שינוייםה, הודעותה, ההבהרות כל

  ".מכרזים" הקישור המכללה תחת



 

 

  הזמנה להגשת הצעות - '   מסמך א

  רקע .1

 ספק עם להתקשר מעוניינת) "המזמין": להלן(ירושלים  ,המכללה האקדמית להנדסה  .א

 .תפעולי ליסינג רכב בשיטת כלי חכירת שירותי למתן החכרת רכב שירותי

 .1: המבוקשת במסגרת מתן השירותים יםכמות הרכב  .ב

גיר , 2010:שנת ייצור  SUN:גימור רמת, טויוטה קורולהמדגם רכב : הרכב המבוקש  .ג

 .אוטומטי

 נפרד בלתי חלק מהווים") המכרז מסמכי" : להלן( זה למכרז המצורפים המסמכים כל  .ד

 עם החוזה חתימת אחרי יהפכו המכרז מסמכי .זה את זה כמשלימים לראותם ויש ממנו

   .החוזה ממסמכי לחלק הקבלן

  המכרז לעריכת הזמנים לוח .2

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן  .א

 .22.12.2009 :להבהרות בקשה להגשת האחרון המועד )1

 .14:00עד השעה    27.12.2009: למכרז ההצעות להגשת המועד האחרון )2

במקרה של סתירה בין התאריכים  המופיעים בסעיף זה לבין תאריכים אחרים המופיעים   .ב

 .בגוף המכרז קובעים התאריכים המופיעים בסעיף זה

  המועד את לדחות זה ובכלל, לעיל המפורטים המועדים מן אחד כל לשנות המזמין רשאי   .ג

  . זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת האחרון

  /http://www.jce.ac.i: שכתובתו ,באתר האינטרנט תפורסם כאמור דחייה בדבר הודעה  .ד

  ". מכרזים" הקישור תחת

  ההתקשרות תקופת .3

חודשים מיום החתימה על חוזה  36 למשך תהיה במכרז הזוכה עם ההתקשרות תקופת  .א

 .ההתקשרות



 

 

  במכרז להשתתפות הסף תנאי .4

המפורטים  התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים במכרז להשתתף רשאים  .א

  : להלן

 .דין כל פי על ה בישראל/םהרשו תאגיד או שותפות  ,ההצעה הגשת בעת ,הינו המציע )1

 אינו וכי מציע ,תאגידים' למס המשותפת הצעה להגיש ניתן כי לא ,מובהר בזאת

  .אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי

גופים  עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור )2

  .1976 – ו"תשל, )מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת( ציבוריים

 :תנאי סף מקצועיים )3

השנים האחרונות באספקת  5-שנים לפחות ב  5ותק של על המציע להיות בעל  -ותק 

 .שירותי החכרת רכבים

, היתר, אישור, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייב, רשאי המזמין

תוך פרק זמן מזמין ל ל"להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"או כל נייר אחר כנדרש עפ רישיון

יהיו בעלי , כאמור, או כל נייר אחר רישיון, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, וקצוב שיקבע על יד

  .     תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות

 אמות המידה  .5

  .70% -גובה הצעת מחיר  .א

 :לפי החלוקה שלהלן 30%  -ניקוד האיכות  .ב

 .15% –ותשתית מקצועית  ניהולי ןניסיו •

 ).להצעת הקבלן  'בהתאם לנספח א(15% –המלצות  •

 שיטת שקלול הצעות .6

תקבל ציון מלא ושאר ) הגבוהה ביותר באחוזים(ההצעה הנמוכה ביותר  :ניקוד הצעת מחיר  .א

אם  :למשל( בינןציון שהוא היחס בין ההצעה הנמוכה ביותר ל תקבלנהההצעות הכשרות 

  70 % תקבל ציון מרבי של₪  4 -אזי ההצעה של ה₪  5והצעה של ₪  4ישנה הצעה של 

   4/5* 70% = 56   :להצעה הזולה לפי הנוסחה הבאה וההצעה השנייה תקבל ציון באופן יחסי



 

 

תקבל ציון מלא ושאר ההצעות ) הגבוהה ביותר באחוזים( הטובה ביותרההצעה  :ניקוד איכות  .ב

 .בינןל, הטובה ביותרון שהוא היחס בין ההצעה צי תקבלנההכשרות 

  .אך ורק לגבי הצעות שעמדו בדרישות הטכניות ההכרחיות יינתןכי הציון המשוקלל  ,יודגש  .ג

  ותמורה מחיר .7

מהמציע  תידרשנהש הפעולות כל את כוללים, להציע המציעים נדרשים שאותם המחירים

  .מ"מע למעט, עקיף או ישיר מס כל וכן, ביטוח הוצאות, ציוד לרבות, ולחוזה בהתאם למכרז

  מסמכי המכרז .8

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

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

  הבהרות הליך .9

 אדם לפנות כל רשאי ,22/12/2009 ליום ועד ובאינטרנט בעיתון המכרז פרסום מיום החל  .א

 בקשה כל ולהעלות, michrazim@jce.ac.ilאלקטרוני  דואר בלבד באמצעות בכתב למזמין 

קבלת  לוודא יש. בעקבותיו שתבוא או בהתקשרות במכרז הקשורה שאלה או להבהרה

 .02-6588015הפנייה בטלפון שמספרו 

 פקס' מס ,עימו קשר ליצירת טלפון ,כתובת, שמו, המכרז' מס את בפנייתו לציין הפונה על  .ב

 .אלקטרוני דואר כתובתו

מועד המענה .  22.12.2009 יום אליו לאחר תומצאנהש לפניות לענות מתחייב ואינ המזמין  .ג

 .25.12.2009יהא לא יאוחר מיום , של המזמין

, זאת". מכרזים" הקישור שכתובתו תחת ,בלבד האינטרנט באתר יפורסם לפניות המענה  .ד

 כדי בכך שיהיה מבלי, שניתן הפונה וככל של זהותו את לחשוף כדי בכך שיהיה מבלי

 .הפניה תוכן את לחשוף

 .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק נההוות אלה התייחסויות  .ה

  

  

  



 

 

  ההצעה הגשת .10

הליך  סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את  .א

הנמצאת  המכרזים בתיבת, 14:00 עד השעה  2009/1227/ מיום יאוחר ולא, ההבהרות

 .ירושלים,  רמת בית הכרם, 26יעקב שרייבום ' ברח  ,מדור מכרזיםב

 ליסינג רכב בשיטת כלי חכירת שירותי לאספקת  01/2009' מס מכרז" יצוין המעטפה על  .ב

 ."תפעולי

 שתוגש במועד הצעה. לבדו המציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת  .ג

  .לשולחה ותוחזר המכרזים ועדת ידי על תיבחן לא יותר מאוחר

 .במשרדי המזמין במסירה אישית או בדואר שליחים בלבד  ההצעה תוגש  .ד

 יוחתם ההצעה טופס של המקורי בעותק עמוד כל .זהים עותקים בשני תוגש ההצעה  .ה

 .המציע בחותמת

 האמור במסמכי כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת  .ו

 את הסכמתו לכך ונתן אלה במסמכים האמור את הבין, הםל המצורף והחוזה המכרז

  .מסויגת הבלתי

  להצעה לצרף שיש מסמכים .11

  לצרף המציע על, המכרז בסעיפי המפורטת מסמכים לצירוף המהדריש לגרוע מבלי  .א

  :הבאים המסמכים את להצעתו             

 ;תאגיד רישום תעודת )1

 גופים ציבוריים עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור )2

  .1976 – ו"תשל, )מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת(

 .החתימה מורשי בדבר ד"עו או ח"רו ידי על מאומת אישור )3

חובת  לחוק' ב2 בסעיף הדבר כמשמעות, אישה בשליטת הינו המציע של עסקו אם )4

 .זאת המאשר ותצהיר בחוק כנדרש אישור,  1992 - ב"תשנ, המכרזים

  

 



 

 

  ההצעה תוקף .12

 .המכרזים ועדת החלטת ניתנה לא עוד כל בתוקף תהיה ההצעה  .א

 נוספים יום 90 במשך בתוקף תעמודנה נבחרו שלא הצעות, לעיל מהאמור לגרוע מבלי  .ב

 או מהצעתו בו יחזור במכרז שזכה מציעה בו למקרה וזאת, המכרז הליכי לאחר סיום

או בשל היעדר שביעות רצון של המזמין ממתן השירותים של  עימו  את ההתקשרות יפר

 תקופת" :להלן( החודשים הראשונים של ההסכםשלושת המציע הזוכה במהלך 

, בטיבה ההצעה הבאה על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה מעין בנסיבות .")הניסיון

לכל מקרה שחוזה ההתקשרות עם " זוכה שלישי"וב" שני  זוכה"כ ,ביחס לזוכה הראשון

 .הזוכה הראשון או השני לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא

לחתום  ,מתחייב הזוכה השני או הזוכה השלישי בהתאמה ,יחליט המזמין לעשות כןאם   .ג

 .יום  ממועד ההודעה על כך 20על חוזה התקשרות תוך 

כללים והתנאים שבמכרז זה  המחייבים את הזוכה יחייבו גם את הזוכה השני כל ה  .ד

 .ב"תקופת ניסיון וכיו, לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש

 וזאת מכל, זמנה טרם תסתיים במכרז הזוכה המזמין לבין שבין החוזית ההתקשרות אם  .ה

 יהיה ,)מהוכדו אחרת סיבה מכל החוזה ביטול, וביטולו החוזה הפרת :כגון( שהיא סיבה

 ובלבד, ו בהצעה הבאה בטיבה של הזוכה השניתחתי לבחור) חייב לא אך( המזמין רשאי

 סף תנאי שהיוו הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה שבמועד קבלת

  .להשתתפות במכרז

  כללי .13

 הבהרות ,המכרז של שלב בכל ,מציע מכל לבקש) חייבת אינה אך( רשאית המכרזים ועדת  .א

 למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקצתה או כולה, להצעה פה-בעל בכתב או

 ההבהרות. האחרים המציעים על הוגן- בלתי יתרון לו להעניק או את הצעתו לשנות

 .ההצעה נפרד מן בלתי חלק תהוונה

 או/ו המלצות או/ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעתה שיקול נתון המכרזים לועדת  .ב

 המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסיםאישורים 

 .המכרז בתנאי

או /ו להם להוסיף או/ו המכרז מסמכי את לתקן הזכות את לעצמו המזמין שומר  .ג

 .המחיר הצעות הגשת למועד שלב עד בכל לעדכנם



 

 

 כלאו , משמעות דו ,בהירות אי, בחסר הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת  .ד

 .המכרז במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

או לבטלו על פי כל דין /ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו  .ה

וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה , או אחרות,  נסיבתיות, תקציביות, או מסיבות ארגוניות/ו

ללא הודעה מוקדמת , בנימוק החלטתהעל פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך , במכרז

 .וללא כל פיצוי

לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם   ,לרבות הצעה שתוכרז כזוכה כל הצעה שתוגש  .ו

  . י בעלי זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין"הסכם בין הצדדים ע

 משותפת הצעה .14

  .משותפת הצעה הגשת תותר לא

 סבירות בלתי הצעות .15

על  למזמין שהוצע סוטה מהמחיר בה הכלול המחיר אשר ,הצעה לקבל שלא רשאי יהיההמזמין 

עבור  וסביר הוגן כמחיר למזמין שנראה מהמחיר או ,קודמות בהתקשרויות אחרים ספקים ידי

  .שהוצע מהסוג השירותים

  מותנית או מסויגת הצעה .16

 הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת .להתנותה או הצעתו את לסייג המציע על איסור חל

  .מהתנאי או להתעלם מהסייג או מותנית או מסויגת

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  הצעת הקבלן -' במסמך 

התנאים והפרטים האחרים , הכמויות, כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים ,דעתנו נחה .1

 .על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל העבודות המתוארות בה ,הדרושים

  .המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת קיבלנו מנציגי .2

  .במתן הצעתנו זו ,בהזמנה להציע הצעות ובשאר מסמכי ההצעה לקחנו בחשבון את כל האמור .3

וכי נוכל לעמוד בכל ההצהרות , כי אנו עומדים בכל תנאי הסף למכרז ,הננו מצהירים .4

 .וההתחייבויות המופיעות במסמכי ההצעה ונספחיהם

על  ,המומחיות והאמצעים הדרושים, ןהניסיו, אנו בעלי הידע כי ,נו מצהירים ומאשרים בזההנ .5

הצעתנו זו כוללת את כל הדרוש  כי ,מנת לבצע את כל העבודות הכלולות בהצעתנו ומאשרים בזה

והמחירים הכלולים בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו בכתב  ,בשלמות ותלדעתנו לשם ביצוע העבוד

הכרוכות , מכל מין וסוג, אחרותה אוכלליות ה, כוללים את כל ההוצאות המיוחדות - הכמויות 

ושלמה עבור הוגנת , והם מהווים תמורה מלאה, לרבות רווח הקבלן, ותלדעתנו בביצוע העבוד

מסמכי ההצעה ועבור מילוי כל יתר התחייבויות בהתאם לדרישות ולהוראות של  ותביצוע העבוד

 .ןהקבלן לפיה

שנת   SUN:רמת גימור, קורולה רכב טויוטהמדגם הננו מתחייבים למתן שירותי  חכירת כלי רכב  .6

לחודש לא כולל  תוספת ₪  __________ בסך   תפעוליבשיטת ליסינג , גיר אוטומטי, 2010ייצור 

 .מ"מע

מ יהא בסך   "ק 30,000מ  עודף  מעל מכסת "מ בגין כל ק"כי דמי חריגת ק ,הננו מתחייבים .7

  .מ כחוק"לא כולל תוספת מע ,אגורות__ ________

  :כי ,אנו מצהירים ומאשרים בזה .8

נגד  דרישה או תביעה מכל סוג שהוא, אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה  .א

בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור  ואו שליחי/ו ואו נגד מי מנציגי המזמין

 או/ות ומסור לביצוע רק חלק מהעבודהמזמין י בין אם  ,בין אם תתקבל ובין אם לא, הכנתה

וזאת ,  את העבודות לביצועכלל  ורלמסובין אם המזמין יחליט לא  בין מספר מציעים ןפצלי

 .מכל סיבה שהיא

 לפי שיקול, יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינויידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין   .ב

 .בכפוף לתנאי ההסכם, ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה, דעתו



 

 

  :אנו מצהירים בזה כי   .9

המציע הינם  פרטי  .פרט המציע הואאם  ,האמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד

  :כדלקמן

 ________________________.ז.ת_________________________:שם המציע

 _______________________):  תפותשו, עמותה' מס, מספר חברה(המזהה ' המס

 _____________________________________ ): שותפות, חברה(סוג התאגדות 

 ______________________________________________ : תאריך התאגדות

  

  :שלהם. ז.ולהתחייב בשם המציע ומספרי תשמות המוסמכים לחתום 

  

 _______________________________.ז.ת_____________________: משפחה+ שם 

 _______________________________.ז.ת_____________________: משפחה+ שם 

  _______________________________.ז.ת_____________________: משפחה+ שם 

  

  

 ________________________________________:שלו. ז.הכללי ומספר תשם המנהל 

 ____________________________________________________: שם איש הקשר 

  ______________________________________________): כולל מיקוד(מען המציע 

 

  :פרטי התקשרות

לו ישמשו לצורך התקשורת השוטפת בכל פרטים א: לתשומת לבך(איש הקשר מטעם המציע  

  ):הקשור להזמנה להציע הצעות

 ______________________________________________ :)כולל שלוחה(במשרד ' טל

 __________________________________________________________:נייד' טל

 _______________________________________________________: מספר פקס

  _____ _______________________________________________: דואר אלקטרוני

 מסמכי את לתקן רשאי המזמין  ההצעות להגשת האחרון המועד חלף לא עוד כל כי ,נול ידוע

  .ההצעות להגשת האחרון המועד את לדחות או/ו לבטלו זה ובכלל המכרז

 אין זה ובכלל, ,נומציד כלשהי התחייבות נטילת משום זה טופס במשלוח אין כי ,נול ידוע, כן מוכ

  .במכרז להתמודד התחייבות משום בכך



 

 

 באתר יפורסמו זה למכרז בקשר עדכוניםהו שינוייםה, הודעותה ,ההבהרות כל כי ,נול ידוע

  ".מכרזים" הקישור תחת מזמין ה של האינטרנט

  

  

  

  :החתוםולראיה באנו על 

  :י בעלי זכות החתימה"עתימה  ח

______________   ______________  ______________  

  חתימה            במציע תפקיד החותם                     שם החותם

______________   ______________  ______________  

  חתימה          במציע תפקיד החותם                   שם החותם

______________   ______________  ______________  

  חתימה          במציע תפקיד החותם                   שם החותם

  

  ח"רו/ד"אישור עו

  

כי ביום  ,מאשר בזאת) ________. ר.מ(____ _____________ ח"רו/ד"מ עו"אני הח

ה "ה ,על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה חתמו בפני _________

שהינם רשאים לחתום ולהתחייב , המוכרים לי באופן אישי_________________________ _

  .וחתימתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין, ]המציע[___ ________________בשמו של 

  

  ___________    ___________________  __________________  

  ח"רו/חתימת עורך הדין      ח"רו/ותמת עורך הדיןח         תאריך        

  

  



 

 

  מסמך המלצות -להצעת הקבלן  'נספח א

 רכב כלי חכירתלהם סיפק שרותי  בחברהעל המציע לפרט את פרטי הלקוחות  והממליצים  .1

-כאמור ליותר מ םשירותיאם המציע סיפק  .שקדמו לשנה זו בשלוש השנים תפעולי ליסינג בשיטת

ואת , הלקוחות שלהם סיפק שירותים לתקופה הממושכת ביותר 5עליו לפרט את , לקוחות 10

  .שמות הממליצים

  :פרטי הלקוחות

  

  : פרטי הממליצים

 

  משרד/טל נייד  היקף התקשרות  ההתקשרות םסיו מועד  ההתקשרותת תחיל מועד  הלקוח שם

          

          

          

          

          

  האם צורף מכתב המלצה  משרד/טל נייד  שם החברה בה הוא עובד  תפקיד   ממליץה שם

          

          

          

          

          


