
 
             

 רכבכלי שני הזמנה להציע הצעות לליסינג של 

 'פ/5/20108מכרז 

 
 כללי .1

( מבקשת או "המזמינה" מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )להלן: "המכללה"עזריאלי 

 יםתפקיד יבעלל צמוד כרכב וישמש אשר רכבשני כלי לקבל הצעות לליסינג תפעולי של 

 .במכללה יםבכיר

דרש לשלוח הודעה על כך למייל שכתובתו ימציע המעוניין להשתתף במכרז זה י

tenders@jce.ac.il  ההודעה תכלול את שם המציע, שם  .16:00בשעה  07.01.2016עד ליום

 וכתובת מייל.איש קשר, טלפון 

 

ויחולו עליו חוק המכרזים ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות פומבי בקשה זו מהווה מכרז  .2

 . 2010 -של מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים שמתקיימים בהם, במועד הגשת 

 המצטברים המפורטים להלן:ההצעות למכרז, כל התנאים 

 

על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .א

 .1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

מסך כל ההכנסות השנתיות של המציע בכל אחת מחמש השנים האחרונות  51%לפחות  .ב

 יסינג תפעולי.מקורו בהחכרת ו/או השכרת כלי רכב בשיטת ל

כלי רכב  500 לפחות כלי רכב, שמתוכם 600בבעלות המציע לפחות מועד הגשת הצעתו, ב .ג

 ליסינג תפעולי. חכרים בשיטת ומ

 בירושלים.ף שירות למציע סני .ד

 יממה בכל ימות השנה למעט יוה"כ.בשעות  24 עם מענהת המציע מוקד שירות ובראש .ה

 כנספח ב'( שלעיל, יחתום המציע על התצהיר המצ"ב ה( עד )בלהוכחת האמור בס"ק )

 למסמכי המכרז.

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .4

גופים  עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, כדין ספרים ניהול בדבר תקף אישור .א

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

 למסמכי המכרז.   נספח א'הצעת המציע על גבי  .ב

 .למסמכי המכרז נספח ב'כהספק בנוסח המצורף  תצהירחתימה על  .ג
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. יובהר כי ההסכם אשר יצורף מטעם המציע התקשרות מטעם המציע הסכםנוסח       .ד

 . זה יותאם לתנאי מכרזלאחר ש הזוכה ייחתם בין המציע הזוכה למכללה אך ורק

 
 ההצעה .5

 6.1המפורטים בסעיף המשתתפים במכרז מתבקשים להגיש הצעותיהם לגבי הרכבים  .5.1

כל המציעים יגישו הצעותיהם לרכב א', ולגבי רכב ב',  -להלן, באופן המפורט להלן

 המציעים רשאים להגיש הצעותיהם לכל שלוש האופציות או רק לחלקן.

 להיות מוגשות באחת הדרכים הבאות:על ההצעות  .5.2

במעטפה  18.01.2016 ',ב עד יוםלהגיע לתיבת המכרזים שבמשרד 'מדור מכרזים'  .5.2.1

 . 12:00בשעה סגורה עליה יירשם "מכרז ליסינג".

 . alonyair@bezeqint.net לכתובת מייל :  –באמצעות משלוח במייל  .5.2.2

 .תןיום מיום הגש 50בתוקף עד  תהיינהההצעות  .5.5

 

 מפרט .6

 6 סעיף בתתילפרטים  בהתאםכלי רכב שני ליסינג תפעולי  של בדרךהמכללה מבקשת לשכור 

 .להלןש

 העסקה פרטי .6.1

 רכב ב' רכב א' 

 1אופציה 

 רכב ב'

 2אופציה 

 רכב ב'

  3אופציה 

מיצובישי  

 7אוטלנדר 

 Instyleמק' 

F.L   'אוטו

2.0 

מיצובישי 
 7אוטלנדר 

מק' 
Instyle 

F.L   'אוטו
2.0 

שברולט 
 טרווארס

LS 3.6 

קאיה  דגם 

Carnival 

קילומטרז' 

 שנתי

 30,000  25,000 25,000 25,000 

תקופת 

 ליסינג

 חודשים 36 חודשים 36 חודשים 36 חודשים 36

תאריך 

 מסירה

01.02.2016 01.02.2016 01.02.2016 01.02.2016 

 

את כל הוצאות תפעול הרכב  לויכל בטבלה שלעילעבור הרכבים  המחירהצעות  .6.1.1

)כגון טסט שנתי, ביטוח צד שלישי בגבול האחריות המקובל, ביטוח מקיף 

, העמדת רכב וביטוח חובה כנדרש על פי הדין, שירותי דרך, טיפולים ותיקונים

וכל הוצאה אשר  חלופי במקרים של טיפול ברכב האורכים יותר מיום אחד

 תידרש, למעט דלק וקנסות.



 

 

 

הרכב יכללו גם חיישני רוורס ומצלמת רוורס וכן כל איבזור אחר  איבזור כלי .6.1.2

 המגיע עם דגם כלי הרכב.

 

 ביטוח ותנאים שונים .6.2

ובעל רישיון מעל שנתיים. תינתן אפשרות  24רשאי לנהוג כל נהג מעל גיל  .6.2.1

 .בתוספת מחיר להוסיף נהג צעיר תוך הודעה מראש

תיגבה רק לאחר מיצוי כל השתתפות עצמית במקרה של תאונה באשמת צד ג'  .6.2.2

 ההליכים מול צד ג'.

העברת הרכב לטסט וטיפולים יהיה באמצעות המציע ותוך הספקת רכב חלופי  .6.2.5

 (.key to keyעד להחזרת הרכב )

 יועמד רכב חלופי בדגם זהה או דומה במקרה של גניבה, תאונה או טיפול. .6.2.4

 החלפת צמיגים ומצבר במידת הצורך, לרבות פול צמיגים. .6.2.5

נית החודשית יופיע פיצול על פי חוק למרכיבי חכירה, אחזקה, אגרות בחשבו .6.2.6

 רישוי על פי חיוב המע"מ.

ידית של רכב גישור עם חתימת החוזה עד למועד אספקת הרכב כנדרש אספקה מ .6.2.7

 לעיל.

 

 מידע נדרש מהמציע .7

 . בתוך הטבלאות בנספח א'על המציע להציע את הצעתו בכפוף למפרט דלעיל,  .7.1

 יצוינו בשקלים.כל המחירים  .7.2

 

 הזוכה ההצעה בחירת .8

המזמינה רשאית, אף לאחר פתיחת הצעות המציעים, להחליט האם לבחור בנוגע  .1.1

בהתאם  לעיל. 6.1כהגדרתן בסעיף  5או אופציה  2או אופציה  1לרכב ב' את אופציה 

 1.2וינתן ציון בהתאם לסעיף  יבחנו הצעות המציעיםכנ"ל להחלטת המזמינה 

 .שלהלן

לפי שקלול הציון המשוקלל הטוב ביותר יהיה המציע הזוכה אמת המידה לבחירת  .1.2

 סה"כ הצעת המחיר כלהלן:

  .95% – אשר יבחרו על ידי המכללהכלי הרכב תעריף חודשי לשני  .1.2.1

יבחר המציע  1כי ככל שהמכללה תבחר לגבי רכב ב' את אופציה  מובהר

ככל שהמכללה תבחר לגבי  ואולםשהצעתו לשני הרכבים הינה הזולה ביותר. 

היא תבחר לגבי כל אחד מהרכבים את  3או את אופציה  2רכב ב' את אופציה 

המציע הזול ביותר, ומכאן שבמקרה זה רשאית המכללה להתקשר עם מציע 

של רכב ב' הינה הזולה ביותר(  3או  2)ככל שהצעתו לרכב א' ולאופציה אחד 

תו הינה הזולה ביותר לגבי רכב אשר הצע -)האחדאו עם שני מציעים שונים 

או  של רכב ב' 2אשר הצעתו הינה הזולה ביותר לגבי אופציה  -א'; והשני

 (.של רכב ב' 3אופציה 

 .5% –)ממוצע לכלי רכב( מחיר ק"מ עודף  .1.2.2

 .2% – גובה ההשתתפות העצמית  .1.2.5



 

 

 

המזמינה תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו הינה הזולה ביותר בהתאם לאמות  .1.5

להלן או  9לעיל או לנהל מו"מ בהתאם לאמור בסעיף  1.2רטות בסעיף המידה המפו

 לבטל המכרז.

 

 ניהול מו"מ עם המציעים .9

ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ עם כל מציע שהצעתו נכללת בין שלוש ההצעות 

 בעלות הציון הגבוה ביותר בהתאם להוראות החוק ותקנות חובת המכרזים.

 

 סמכויות ועדת המכרזים .10

-ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל .10.1

פה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון 

 הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.-בלתי

להורות על תיקון של פגם או טעות ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שיירשמו,  .10.2

שנפלו בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע 

 בשוויון בין המציעים בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

משמעות, או  דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול .10.5

 במסמך זה. המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה כל

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל  .10.4

דין ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, על פי שיקול דעתה 

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

בהתאם למפורט בסעיף שני מציעים מציע אחד או לבחור  וועדת המכרזים רשאית .10.5

  . לעיל.1.2.1

 

 הבהרות ושינויים .11

שיתקבלו  )שאלות 12:00בשעה  10.01.2016 'ב יוםשאלות יש להעביר בכתב בלבד עד  .11.1

 . tenders@jce.ac.ilבדואר אלקטרוני לכתובתלאחר מועד זה לא ייענו( 

המכללה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים  .11.2

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 

והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד  מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של 

המזמין( בדואר ובפקס לפי המשתתפים וכל המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז מ

הכתובות שנמסרו על ידם. על המציעים שקיבלו את מסמכי המכרז לוודא שפרטי 

 הכתובת והפקס שלהם, שנרשמו אצל המזמין, מדויקים.

 

 

 

 

 ,בברכה

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(עזריאלי 
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 למילוי על ידי המציע -טבלאות הצעה  -נספח א' 

  פרטי המציע:

  החברהשם 

  מספר חברה

  כתובת

  טלפון ראשי

  שם איש הקשר

  טלפון איש הקשר

  דוא"ל איש הקשר

  כתובת סניף השירות בירושלים

 

 הצעת מחיר

 להצעה 6.1לכלי הרכב כמוגדר בסעיף 

   רכב א'

מיצובישי 

 7אוטלנדר 

 Instyleמק' 

F.L   'אוטו

2.0 

 1אופציה – רכב ב'

 שברולט טרווארס

LS 3.6 

אופציה – רכב ב'

2  

מיצובישי 

מק'  7אוטלנדר 

Instyle F.L  

 2.0אוטו' 

אופציה  -רכב ב'

3 

 קאיה 

Carnival 

 25,000 25,000 25,000 50,000 קילומטרז' שנתי

 01.02.2016 01.02.2016 01.02.2016 01.02.2016 מועד מסירה נדרש

     סוג רכב )יצרן(

     דגם

     שנת דגם

     סוג דלק

     מחיר מחירון יבואן )כולל מע"מ(

     תעריף חודשי )ללא מע"מ(

     מחיר לק"מ עודף )ללא מע"מ(

או  24נהג בגיל  –מחיר השתתפות עצמית 

 יותר

    

     בחודשי שכירות -מקדמה נדרשת 

 בזור עמו בא כלי הרכב במסמך נפרד וכולל חיישני רווארס.לפרט את האי יש

  כלליים: פרטים

  אופן גביית התשלום החודשי

  מספר חודשי המקדמה

  אופציית קנייה

  העמדת רכב גישור

  אופן מתן השירות באזור ירושלים 

 * במידת הצורך אפשר להוסיף מידע בדף נוסף. מידע אחר

 



 

 

 

 

 תצהיר הספק -'בנספח 

 

באמצעות מורשי החתימה  ,                                ח.פ  ,                            ם מטה  מיהחתו ואנ

לעונשים הקבועים בחוק  יםצפוי והיילומר את האמת וכי  הםכי עלי ולאחר שהוזהרכמפורט מטה 

 :בכתב כדלקמן יםמצהיר ,כן ועשיאם לא 

מסך כל ההכנסות השנתיות של המציע בכל אחת מחמש השנים האחרונות  51%לפחות  .א

 ו/או השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי. מקורו בהחכרת

כלי רכב  500 לפחות כלי רכב, שמתוכם 600בבעלות המציע לפחות , נומועד הגשת הצעתב .ב

 בשיטת ליסינג תפעולי.ו/או מושכרים חכרים ומ

 , אשר כתובתו ______________________ )נא להשלים(בירושליםף שירות למציע סני .ג

 שעות ביממה בכל ימות השנה למעט יוה"כ. 24 עם מענהבראשות המציע מוקד שירות  .ד

ההתקשרות מטעמנו אשר צורף להצעתנו יחתם  הסכםידוע לנו ואנו מאשרים כי נוסח  .ה

 עימנו, ככל שנבחר כמציע הזוכה במכרז, בכפוף לכך שיותאם לתנאי מכרז זה. 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

    _____________                       _________________     ________________ 
 

 יין שמותיהם, ת.ז. ותפקידם במציע(המציע וחותמת     באמצעות מורשה/י חתימה )נא לצחתימת 

 

 , מאשר/ת בזאת, כי  _______ , מ.ר. _____________ אני הח״מ, עו״ד

הופיע  ______________________ /  __________ / _____________________ ביום

 ___________, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס׳  ________________ מר/גב׳ בפני

 ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

 

_______________ 

 "דחתימה וחותמת עו


