
 
 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 
 לליסינג תפעוליהצעות למתן מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי 

 

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מבקשת לקבל הצעות  מהות ההתקשרות: .1

לליסינג תפעולי של שני כלי רכב אשר ישמשו כרכב צמוד לבעלי תפקידים בכירים 

 במכללה.

 

 חודשים. 36 רות :משך ההתקש .2

 

מציע המעוניין להשתתף במכרז זה ידרש לשלוח הודעה על כך למייל שכתובתו  .3

tenders@jce.ac.il  ההודעה תכלול את שם המציע,  16:00.בשעה  08.11.2015עד ליום

 שם איש קשר, טלפון וכתובת מייל.

 
 

עד   16.11.2015לא יאוחר מיום את ההצעות יש להגיש עד : תהמועד אחרון להגשת הצעו .4

לתוך תיבת המכרזים  במעטפה סגורה, ללא זיהוי חיצוני בצהריים  12:00השעה 

: יעקב בקמפוס המכללה ברחוב במדור מכרזים, מחלקת כספים ורכש, הנמצאת 

 מייל : לכתובת  –באמצעות משלוח במייל או  ירושלים , רמת בית הכרם,26ם יייבושר

alonyair@bezeqint.net . 

 

שאלות או בקשות להבהרות של המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז, ניתן להפנות  .5

 10.11.2015 לא יאוחר מיום  tenders@jce.ac.il בכתב לגב' ענבל אליהו, באמצעות מייל

 ו לאחר מועד זה לא יענו.שאלות שיתקבל. צהרייםב 12:00בשעה 

 
  

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .6

על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  6.1

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

מסך כל ההכנסות השנתיות של המציע בכל אחת מחמש השנים  51%לפחות  6.2

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

כלי  500 לפחות כלי רכב, שמתוכם 600בבעלות המציע לפחות מועד הגשת הצעתו, ב 6.3

 ליסינג תפעולי. חכרים בשיטת ורכב מ

 בירושלים.ף שירות למציע סני 6.4
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שעות ביממה בכל ימות השנה למעט  24 עם מענהבראשות המציע מוקד שירות  6.5

 יוה"כ.

  .להוכחת האמור בסעיף זה,  יחתום המציע על התצהיר המצ"ב למסמכי המכרז 

 

ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ עם כל מציע שהצעתו נכללת בין שלוש ההצעות  7

 בעלות הציון הגבוה ביותר בהתאם להוראות החוק ותקנות חובת המכרזים.

 

ללה לבטל המכרז על פי שיקול דעתה אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכ 8

  הבלעדי .

 

 

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 הנדסה ירושלים )ע"ר(ל                                                                                                 


