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מסמך א'
הזמנה להציע הצעות
 .1כללי
המרכז האקדמי לב (להלן" :המזמין") מזמין בזאת הגשת הצעות לאספקת שירותי חכירת
רכב בשיטת ליסינג תפעולי הכל כמפורט בנספח מפרט השירותים המצ"ב כנספח א' להזמנה
זו (להלן" :השירותים").
 .2מציע המעוניין להשתתף במכרז זה יידרש לשלוח הודעה על כך למייל שכתובתו
 michrazim@jct.ac.ilעד ליום  25.1.16בשעה  .16:00ההודעה תכלול את שם המציע ,שם
איש קשר ,טלפון וכתובת מייל.
 .3הזמנה זו מהווה מכרז פומבי ויחולו עליה הוראות חוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992-ותקנות
חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) התש"ע.2010-
 .4שירותי הליסינג יינתנו ע"י הזוכה .הזוכה לא יהא רשאי להסב או להעביר את זכויותיו – כולן
או מקצתן – לידי צד ג' .ההתקשרות בהסכם תהא התקשרות של קבלן עצמאי ולקוח ובשום
שלב לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המציע הזוכה ו/או בין מי מעובדיו או המועסקים על
ידו ,לבין המזמין.
 .5ריכוז מועדים חשובים במסגרת הליכי המכרז:
מועד אחרון להודעה על כך שהמציע מעוניין
להשתתף במכרז זה

25.1.16

מועד אחרון לשאלות הבהרה

1.2.16

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

8.2.16

תוקף הצעה

 90ימים

במקרה של סתירה בין התאריכים המופיעים בסעיף זה לבין תאריכים אחרים המופיעים
במסמכי המכרז; קובעים התאריכים המופיעים בסעיף זה.
המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד
האחרון להגשת ההצעות ,כל עוד לא חלף מועד זה.

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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 .6תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים שמתקיימים בהם ,במועד הגשת
ההצעות למכרז ,כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א .המציע הינו תאגיד ורשום בישראל על-פי חוק .המציע יצרף להצעתו תמצית רישום
עדכנית .בנוסף יצרף המציע אישור רו"ח  /עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד,
בנוסח הרצ"ב להזמנה זו.
ב .המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום
חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו  ,1976 -חוק העסקת
עובדים בידי קבלני כוח אדם ,בנוגע לתשלומי עובדים ,העסקת עובדים והעסקת עובדים
זרים כדין .המציע יצרף להצעתו אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
ותצהיר המצ"ב כנספח ב' להזמנה זו חתום ע"י המציע ומאושר כדין.
ג .לפחות  51%מסך כל ההכנסות השנתיות של המציע בכל אחת מחמש השנים האחרונות
מקורו בהשכרת רכב ו/או בחכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי.
ד .בבעלות המציע צי רכבים המונה לפחות  1,000כלי רכב.
ה .למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים
לחכירה על פי תנאי מכרז זה ,או לחילופין לרשות המציע סניפים ו/או מוסכים התומכים
בשירותי תחזוקה ,הכוללים תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקתם השוטפת של כלי
הרכב.
למציע מוקד שירות מאויש הפועל במשך  24שעות ביממה ,למעט זמני שבת וחג.
ו .המציע יצהיר ויתחייב על גבי התצהיר המצורף כנספח ג' ,כי במקרה שיחזור בו מהצעתו
ישלם למזמינה פיצוי מוסכם ע"ס של .₪ 20,000
להוכחת האמור בס"ק (ג) עד (ו) שלעיל ,יחתום המציע על התצהיר המצ"ב כנספח ב'
למסמכי המכרז אשר יאושר כדין ע"י עו"ד.
ז .המציע מורשה על-פי כל דין לעסוק בתחום הליסינג התפעולי לכלי הרכב הרלוונטים
והנדרשים למלא את התחייבויותיו כנדרש במכרז זה .המציע יצרף להצעתו רישיון עסק
בתוקף.
ח .המציע מעסיק קציני בטיחות בתעבורה על פי דין .להוכחת האמור בתנאי סף זה המציע
יצרף העתק רישיון בתוקף מאושר כנאמן למקור.

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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ט .המציע מצהיר כי לא קיימת אזהרה על המשך קיומה של החברה אשר בשמה מציע
כ"עסק חי" בהתאם לכללי ם חשבונאיים מקובלים .על המציע לצרף חוות דעת חתומה על
ידי רואה חשבון מבקר.
י .על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה  -ככל שיופץ בידי המזמין,
כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו .חתימת מורשי החתימה תחשב כהסכמת
המציע למובהר בפרוטוקול והוא יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לבקש פרטים ,אישורים ,המלצות ומסמכים אחרים מן המציע
במסגרת בדיקת הצעתו ,לרבות השלמת פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר פרטים בנוגע למציע
ולטיב השירותים שניתנו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים ,לרבות הממליצים.
לתשומת לב :על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא :מס' ח"פ) בכל המסמכים
המוגשים מטעמו (לרבות תעודת ההתאגדות ,אישורי רשויות המס וכד') יהיה זהה .אם וככל
שאין התאמה במספר המזהה ,על המציע לצרף אישור  /הסבר מטעם הרשויות המוסמכות
לכך בדבר אי-ההתאמה.
 .7הליך הבהרות
א .שאלות או בקשות להבהרות בקשר למסמכי המכרז יש להפנות בכתב למזמין ,לכתובת
מייל  ,Michrazim@jct.ac.ilעד ליום  1.2.16בשעה  .12:00יש לוודא קבלת פניה
שנשלחה באמצעות דוא"ל בטלפון .02-6751096
ב .המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לענות של שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא
עניינית.
ג .על המציע יהיה לצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות הבהרה ,ככל שהופץ בידי המזמין,
כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו  -והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו,
והוא יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .8מסמכים שיש לצרף להצעה
על המציע לצרף להצעתו כמפורט במסמכי המכרז לרבות:
א .תעודת רישום תאגיד.
ב .אישור מאומת על ידי רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה ,בהתאם לנוסח "אישור
המציע" הרצ"ב למסמך א'.
ג .אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין ,וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס) ,תשל"ו – .1976
חתימה וחותמת המציע
__________________________
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ד .תצהיר בנוסח המפורט כנספח ב' למסמכי המכרז ,חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד.
ה .תצהיר בנוסח המפורט כנספח ג' למסמכי המכרז ,חתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד.
ו .העתק רישיון עסק בתוקף.
ז .העתק רישיון קצין בטיחות בתעבורה בתוקף מאושר כנאמן למקור של מי המאושר לכך
מטעם המציע.
ח .עותק חתום על ידי המציע על פרוטוקול תשובות ההבהרה ,ככל שהומצא ע"י המזמין.
ט .נוסח הסכם התקשרות מטעם המציע .יובהר כי ההסכם אשר יצורף מטעם המציע הזוכה
ייחתם בין המציע הזוכה למכללה אך ורק לאחר שיותאם לתנאי הזמנה זו ולתנאים
הקבועים במפרט השירותים המצ"ב כנספח א' להזמנה.
המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לבקש מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו פרטים ,אישורים ,המלצות
ומסמכים אחרים או נוספים או חלופיים ,לרבות השלמת פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר פרטים
בנוגע למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים ,לרבות הממליצים.
המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לאפשר למציע ,אשר לא המציא עם הצעתו מסמך ,אישור ,היתר,
רישיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה ,להשלים את המצאת הנ"ל למזמין תוך פרק זמן
קצוב שיקבע על ידו ,ובלבד שכל מסמך ,אישור ,היתר ,רישיון או כל נייר אחר ,כאמור ,יהיו בעלי
תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.
 .9אופן הגשת ההצעות
א .המשתתפים במכרז מתבקשים להגיש הצעותיהם על גבי מסמך הצעת המציע המצ"ב
כנספח ד' להזמנה זו לגבי הרכבים המפורטים שם ,בהתאם לדרישות המופיעות במפרט
השירותים המצ"ב כנספח א' להזמנה זו ,ולצרף להצעתם את כלל מסמכי המכרז
והמסמכים שצריך לצרף להצעה (כמפורט לעיל) חתומים ע"י המציע בכל עמוד.
ב .מובהר בזאת כי המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי ,מכל סוג ומין שהוא,
במסמכי המכרז .שינויים במסמכי המכרז יעשו רק במסגרת הליך ההבהרות כמתואר
בסעיף  7לעיל.
ג .את מעטפת ההצעה יש לשלשל לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המזמין ברחוב הועד
הלאומי  ,21גבעת מרדכי ירושלים ,בקמפוס מכון לב ,בנין המנהלה ,לשכת מנכ"ל,
במעטפה סגורה וחתומה ,לא יאוחר מיום  8.2.16עד השעה  .12:00עם הגשת ההצעה
יקבל המציע מהמזמין אישור על הגשת ההצעה המציין את מועד ההגשה .על המציע
לשמור את האישור עד לסיומם המוחלט של כל הליכי המכרז.
חתימה וחותמת המציע
__________________________

עמוד  4מתוך 28

ד .הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,לא תובא לדיון כלל.
ה .לצורך מכרז זה ,רק הכנסה פיזית של ההצעה לתיבת המכרזים כאמור וקבלת אישור נציג
המזמין אודות המועד והשעה בה הוכנסה ההצעה לתוך תיבת המכרזים ,תיחשב כהגשת
ההצעה.
ו .הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני ,או בדואר ישראל ו/או בכל דרך אחרת שאינה
הכנסה פיזית של ההצעה לתוך תיבת המכרזים של המזמין עד המועד והשעה לעיל ,לא
תובא לדיון .עצם משלוח ההצעה אינה מהווה מסירה כשלעצמה ,אלא אם ההצעה
הוכנסה לתיבת המכרזים כמפורט בהליך זה.
 .10מבנה הצעת המחיר
על המציע לפרט הצעתו הכספית בהתאם למפורט בטבלה המופיעה במסמך הצעת המציע
המצורף כנספח ד' להזמנה זו.
 .11אמות מידה
א .להלן אמות המידה לבחינת הצעת המציע בידי וועדת המכרזים של המזמין:
גובה הצעת המחיר-
70%

מחיר ממוצע משוקלל של הדגמים המוצעים בכל קבוצה

10%

תנאים מיוחדים

מתוכם 5% :גובה השתתפות עצמית (שלא תעלה על  + ₪ 850מע"מ)  5% ,קנס
החזר מוקדם
5%

תשלום בגין כל ק"מ מעבר למכסה הבסיסית (שלא יעלה על  ₪ 0.10לק"מ)

איכות-
הערכת המזמין מלקוחות קודמים של המציע – מרכז שירות ,מיידיות מענה,
15%
מוסכי שירות ,התרשמות כללית.
ב .ועדת המכרזים תהיה רשאית להתחשב במסגרת בדיקת אמת המידה האיכותית האמורה
בסעיף קטן (11א) לעיל ,גם בחוות דעת לקוחות אחרים של המציע גם ביחס להתנהלות
המציע בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים ,לרבות קיומה של חוות דעת שלילית ו/או
תלונה נגד המציע בעניין זה.

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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שיטת שקלול הצעות ובחירת ההצעה הזוכה
א .ראשית ,תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז ,ותפסול
מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף.
ב .הצעות שיימצאו כשירות ועומדות בתנאי הסף יעברו להליך של בדיקת מרכיב איכות
ההצעה וכן בדיקת ההצעה הכספית על פי אמות המידה שלעיל באופן המפורט להלן:
 .1ניקוד האיכות :ועדת המכרזים תנקד ניקוד האיכות בהתבסס על התרשמותה
מהמלצות של לקוחות קודמים של המציע ,ובכלל זה אלו שיפרט על גבי התצהיר
המצ"ב כנספח ג' להזמנה זו.
 .2גובה הצעת מחיר" :הצעת המחיר" הזולה ביותר אשר תעמוד בכל תנאי הסף
המוגדרים במכרז ,תקבל את מלוא הנקודות בסרגל העלות ושאר ההצעות ידורגו
ביחס אליה .גובה "הצעת המחיר" של כל הצעה יהיה באופן הבא:
(ממוצעי מחירי רכב  1,200סמ"ק) ( + 1 Xממוצעי מחירי מנהלים) ( + 3 Xממוצעי
מחירי  7מקומות) ( +4 Xממוצעי מחירי משפחתי) 5 X
ג .ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור במציע ששקלול ניקוד האיכות והמחיר של הצעתו
הוא הגבוה ביותר או לנהל מו"מ בהתאם לסעיף  13שלהלן או להחליט על ביטול המכרז.
ד .כל הצעה שתיבחר לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים על ידי בעלי
זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין.
ניהול משא ומתן
א .לאור מורכבות השירותים הנדרשים בהתאם למפרט ,המזמין שומר לעצמו את הזכות
לנהל מו"מ עם לפחות שלושת המציעים שהצעותיהם נוקדו בניקוד הגבוה ביותר ,ואשר
עמדו בתנאי הסף ,בהתאם למפורט לעיל,
ב .היה וינוהל מו"מ כאמור ,ייערך שלב מתן ההצעות הכספיות הסופיות ,במסגרתו יהיו
המציעים רשאים להגיש הצעות כספיות סופיות ,במעטפות סגורות ,ללא זיהוי שמי ,לתוך
תיבת המכרזים עד למועד שיקבע על ידי המכללה .ככל שלא תוגש הצעה סופית עד למועד
שייקבע על ידי המזמינה ,תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע  -הצעתו הסופית.
ג .לאחר הגשת ההצעות הכספיות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה ,לא ינוהל עוד משא
ומתן עם המציעים.
חתימה וחותמת המציע
__________________________

עמוד  6מתוך 28

ד .המזמין יבדוק את כל ההצעות שיתקבלו ,לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות של
המציעים ,ולאחר שקלול ציון האיכות ,ייתן החלטתו; המזמין רשאי להחליט על בחירת
ההצעה המיטיבה עמו ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ולבטל המכרז.
תוקף ההצעה ,הודעה על זכייה ומימוש התקשרות
א .מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
ב .הודיע המזמין למציע על זכייתו ,תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמין
על ההסכם עימו ועד בכלל.
ג .המזמין רשאי לבוא בדברים עם הספק הזוכה לשינויים ,שיפורים או תיקונים בהצעתו.
ד .המזמין ישלם בתחילת ההתקשרות  2חודשי שכירות מראש ,וכל חשבונית ,החל מהחודש
הראשון להתקשרות תשולם בתנאי של שוטף .30 +
ה .למען הסר ספק מובהר כי המזמין רשאי לפצל הזמנת השירותים בין מספר מציעים,
לבחור במציע שונה ביחס לכל אחד מהקמפוסים ,לבחור רק בחלק מהצעת המציע ,או
שלא לבחור בהצעה כלשהי או לבטל את המכרז ו/או לצמצמו ו/או להרחיבו ו/או לערוך
מכרז חדש או להתקשר עם אחר למתן השירותים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של
המזמין.
ו .ביטוח – בהתאם למפורט בסעיף ( 3ביטוח) בעמ'  12ו13 -
ז .היה והמזמין יחליט במהלך  6חודשים ממועד ההכרזה על המציע הזוכה כי המציע הזוכה
לא מילא התחייבויותיו על פי הצעתו ועפ"י תנאי מכרז זה ,או לחילופין יחליט המזמין על
סיום ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז במהלך תקופה זו לפי ההסכם בין הצדדים,
יהיה המזמין רשאי לפנות למציע השני הטוב ביותר (או לבאים אחריו במידת הצורך),
וככל שיוסכמו תנאי ההתקשרות בהתאם להצעת אותו המציע כפי שהוגשה במכרז זה,
יהיה רשאי המזמין להתקשר עם המציעים הנוספים בהתאם למכרז זה.
עיון במסמכי המכרז
ח .ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים
ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנה (38ו) לתקנות חובת המכרזים

חתימה וחותמת המציע
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(התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,תש"ע  2010 -ובהתאם להלכה הפסוקה ,תמורת
תשלום בסך של  500ש"ח.
ט .מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן –
חלקים סודיים) ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים ,יציין במפורש
בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים ,יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה
באופן ברור וחד-משמעי ,ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.
מובהר בזאת כי פרטי ההצעה הכספית הזוכה ,לא יהוו בכל מקרה סוד מסחרי וזאת לפי
דיני המכרזים וההלכה הפסוקה.
י .מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה
לעיון מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז.
יא .סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה ייחשבו
כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות
העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים
יב .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופית בדבר מתן זכות עיון
למציעים והיקפו של העיון ,הינו של ועדת המכרזים.
יג .מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.
סמכויות ועדת המכרזים
יד .ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה בהליך המכרז תעשה ע"י ועדת המכרזים המוסמכת אצל
המזמין.
טו .ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל-פה
להצעה ,כולה או מקצתה ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או
להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים .ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן
ההצעה.
טז .לוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת נתון ו/או מידע חסר ו/או המלצות
ו/או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של המציע
בדרישות המכרז.

חתימה וחותמת המציע
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יז .ועדת המכרזים רשאית ,מנימוקים שירשמו ,להורות על תיקון של פגם או טעות 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.
יח .ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום-לב או הצעה שמניתוח
שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים
מבוררים ,ברורים ומוצקים או הצעה שהתברר כי במסגרתה ייפגעו זכויות המועסקים על
ידו.
יט .ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי
המכרז ,אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.
כ .ועדת המכרזים רשאית לבדוק ,בעצמה או על ידי מי מטעמה ,את חוסנם הפיננסי של מי
מהמציעים ,והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר
יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך כך ,לרבות אישור רו"ח ,אישורי בנקים ודו"חות
כספיים.
כא .ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר ,אי בהירות ,דו משמעות ,או כל
הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז או הצעה שהתברר
כי אינה תואמת את צרכי המזמין ,לרבות בשל חשש כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו
כלפי המזמין ו/או כלפי עובדיו ו/או כי ההצעה איננה כדאית כללית.
כב .ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לפצלו בין מספר
מציעים ו/או לבטלו על פי כל דין ו/או מסיבות ארגוניות ,תקציביות ,נסיבתיות ,או
אחרות ,וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך
בנימוק החלטתה ,ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי.
כג .כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי
זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין.
בכבוד רב,
המרכז האקדמי לב (ע"ר)

חתימה וחותמת המציע
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מכרז פומבי מס' 01/2016
אספקת שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי
אישור המציע
אנו ,הח"מ ,_______________ ,נושא ת.ז ,_____________ .ו ,___________ -נושא ת.ז.
______________ ,מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור בהזמנה להציע הצעות ובהסכם,
לרבות נספחיהם ,כי אנו מבינים את כל האמור בהם וכי אנו מסכימים לכל תנאיהם.
מורשה חתימה :1

מורשה חתימה :2

שם.________________:

שם.________________:

חתימה._______________ :

חתימה._______________ :

תאריך._____________ :

תאריך._____________ :

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ,_____________ ,המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה ,מאשר כי
המציע הוא חברה פעילה ורשומה לפי פקודת\חוק החברות (נוסח חדש) ,וכי מורשי החתימה של
המציע לצורך חתימה על הסכם זה הם
____________________ נושא ת.ז______________ .
ו __________________-נושא ת.ז ,_______________.וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם
למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה
כדין.
ולראיה באתי על החתום,

_______________________
תאריך

_______________________
עו"ד/רו"ח

רח' הועד הלאומי  ,21ת.ד ,16031 .ירושלים 9116001
21 Havaad Haleumi St., P.O Box 16031, Jerusalem 9116001, Israel
טל | T. 02-6751096 .פקסwww.jct.ac.il | F. 02-6751043 .

נספח א'  -מפרט השירותים
המציע הזוכה (להלן" :נותן השירותים") יספק את השירותים למזמין כמפורט בהסכם ובמפרט
המכרז על נספחיו בהתאם להוראות מפרט מכרז זה על נספחיו.
על נותן השירותים חלה אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן סדיר על-פי
הנחיות המזמין.
המרכז האקדמי לב מבקש לשכור באמצעות ליסינג תפעולי כלי רכב בהתאם למפרט הבא:
.1

מאפייני הרכבים ואבזור
1.1

מחירי הרכבים לא יעלו על ( ₪ 190,000מחיר מחירון יבואן ,נכון למחירון שנת )2016

1.2

רכב מונע בבנזין

1.3

תיבת הילוכים אוטומטית

1.4

חיישני רוורס

1.5

מראה פנורמית

1.6

רדיו +נגן  CDכולל ( mp3או כל טכנולוגיה מתקדמת אחרת הקיימת באותה עת)

1.7

מזגן

1.8

חלונות חשמל (מרימי שמשות)

1.9

שני מפתחות שיסופקו לידי העובד

 1.10מערכת הגנה על פי דרישות הביטוח ובמקרה ש"נותן השירותים" אינו מבצע ביטוח
מקיף אלא לוקח את הסיכון על עצמו – בהתאם למקובל אצל "נותן השירותים".
 1.11נותן השירותים ימסור את הרכב לידי העובד לאחר התקנת התקן תדלוק .קוד
ההתקנה יתקבל מאחראי הרכבים במרכז האקדמי לב.
1.12

גלגל רזרבי תקין ושמיש (בגודל ובהיקף מתאים לסוג הרכב המסופק ,זהה ל 4-הגלגלים

האחרים המותקנים ברכב)

.2

היקף השירותים
שירותי חכירת הרכבים בשיטת ליסינג תפעולי אשר ינתנו ע"י נותן השירותים יכללו:
2.1

תקופת ליסינג עבור כל כלי רכב תימשך  36חודשים

 2.1.1המזמין יהיה רשאי להזמין רכבים נוספים בתוך  18החודשים הראשונים מתחילת
הסכם ההתקשרות עם נותן השירותים ,ולסיים את ההתקשרות לגביהם בתום 36

חתימה וחותמת המציע
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החודשים ממועד חתימת המזמינה על ההסכם הראשון מול נותן השירותים בעקבות
הודעת הזכייה ששלחה המזמינה במכרז זה.
 2.1.2נותן השירותים מחוייב לספק את הדגמים להלן לפחות לפרק זמן של שנה מיום
ההודעה על הזכייה במכרז זה .מעבר לשנה זו ,נותן השירותים יהא רשאי להחליף
דגם רכב מסוים באחר בכפוף להסכמת המזמין.
 2.1.3רכבים חדשים שיסופקו למזמין בחלוף שנה מתחילת ההתקשרות יתומחרו תוך כדי
שמירה על יחס תעריף החיוב החודשי בהצעת המחיר שהציע נותן השירותים במסמך
ב' למחיר המחירון של היבואן באותה עת.
2.2

מרחק של  40,000ק"מ לשנה לכל רכב (להלן :מכסת הק"מ הבסיסית)

 POOL 2.2.1ק"מ בין הרכבים
 2.2.2ההתחשבנות בעבור ק"מ עודפים תעשה אחת לשנה – בסוף כל שנה קלנדרית .בנוסף,
התחשבנות סופית תערך גם בסוף תקופת הליסינג.
 2.2.3מובהר בזו כי תשלום בעבור כל ק"מ עודף לא תעלה על  ₪ 0.10ובכפוף להצעת המחיר
כפי שפירט המציע במסמך ב'.
רישוי שנתי ותשלום האגרה השנתית ,הכנת הרכב למבחן הרישוי השנתי והעברתו
2.3
במבחן במכון רישוי ,כולל איסוף מאת העובד המשתמש ברכב והשבתו אליו בתוך יום
עסקים אחד.
2.4

ביטוחים שנתיים – חובה ,צד שלישי רכוש ומקיף ותשלום בעבורם.

2.5

ביצוע טיפולים שוטפים בהתאם להוראות יצרן הרכב.

2.6

מתן שירות נהגים בכל הארץ ,בהתאם לצורך.

2.7

שירותי דרך וחילוץ.

2.8

ביצוע תיקונים על פי הצורך.

2.9

מתן רכב חלופי ברמה זהה לרכב הקבוע ,כמפורט להלן בסעיף .4.5

2.10

מתן מענה טלפוני במשך  24שעות ביממה ,כל ימות השנה ,מלבד מועדי שבת וחג.

2.11

לא תהיה מגבלה בחוזה על נסיעה בכבישי כל מדינת ישראל שמותר לנסוע בהם עפ"י

כל דין ,לרבות יהודה ושומרון ,שטחי .C

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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.3

ביטוח

 3.1הביטוחים הנדרשים עבור כל כלי הרכב הינם :
 3.1.1ביטוח חובה.
 3.1.2ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות של לא פחות מ ₪ 500,000 -למקרה ,לכל רכב
בנפרד.
 3.1.3ביטוח מקיף" .נותן השירותים" רשאי שלא לבצע ביטוח זה אולם הוא פוטר מאחריות
את המרכז האקדמי לב ואת משתמשי/נוהגי הרכב בגין כל נזק אשר היה מכוסה לו
ביצע ביטוח זה.
 3.1.4ביטוח הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים פליליים בגבול אחריות של לא
פחות מ ₪ 30,000 -למקרה ,לכל רכב בנפרד.
3.2

רשאי לנהוג כל נהג מעל גיל .21

3.3

נהגים צעירים ו/או חדשים – יינתן כיסוי בגינם בהתאם לבקשות שתינתנה ע"י המזמין
ביחס לכלי רכב מסוים וספציפי – ללא תוספת עלות כלשהיא.

3.4

המזמין יודיע לנותן השירותים ,בכתב ,על קרות מקרה תאונה לא יאוחר מ 2-ימי עבודה.

3.5

המזמין ידווח לנותן השירותים בכתב לא יאוחר מ 7-ימים עם קרות כל אירוע ו/או ליקוי,
תקלה ,חבלה ,נזק – לרבות נזקים קלים וקוסמטיים ,וימלא אחר כל הוראה סבירה
שתימסר למזמין באמצעות נציג נותן השירותים.

3.6

השתתפות עצמית במקרה של תאונה באשמת צד ג' תגבה רק לאחר מצוי כל ההליכים ע"י
"נותן השירותים" מול צד ג'

3.7

בקרות אירוע נזק לצד ג'; נותן השירותים  -על חשבונו  -יטפל בנזקי צד ג' ובמקרה של
תביעה משפטית ,גם טיפול בתביעות צד ג'.

 3.8לא תחול השתתפות עצמית על תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים
פליליים.
3.9

גובה ההשתתפות העצמית בכל אירוע ביטוחי – בנזק לרכב עצמו וכן בנזק לרכוש של צד
שלישי – לא יעלה על ( ₪ 850אם עפ"י חוק תשלומי ההשתתפות העצמית מחוייבים במע"מ
– סכום זה יהא כולל מע"מ).
במקרה של נזק גם לרכב עצמו וגם לצד שלישי רכוש – באותו אירוע – תחול השתתפות
עצמית אחת בלבד.

חתימה וחותמת המציע
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.4

תנאים שונים

4.1

נותן השירותים ימציא חשבונית מס בסוף כל חודש קלנדרי בעבור אותו חודש.
 4.1.1בחשבונית החודשית יופיע פיצול על פי חוק למרכיבי חכירה ודמי ניהול עבור כל כלי
רכב בנפרד.

 4.2המרכז האקדמי לב יהיה רשאי – על פי שיקול דעתו  -להתקין בכלי הרכב ,על חשבונו,
טלפון סלולרי  /דיבורית  /כל אביזר נדרש אחר ,לרבות מיתוג הרכב בלוגו המרכז האקדמי
לב.
4.3

המזמין יהיה רשאי לבקש מנותן השירותים להתקין בכלי הרכב שיסופקו מכשיר הרתעה על
אי שמירת מרחק וסטייה מנתיב הנסיעה ,בתוספת המחיר שנקב המציע בהצעת המחיר.

4.4

המזמין ישא בתשלומים וההוצאות בגין הרכבים שיספק למזמין ,בין אם הקבועים ובין אם
החלופיים :עבירות מסוג ברירות קנס ,דו"חות חנייה ,עבירות חניה ,תשלומים בגין גרירת
רכב ע"י הרשות המקומית ו/או משטרה ,הוצאות משפט וכתבי אישום.
 4.4.1נותן השירותים לא יגבה עמלה ו/או דמי טיפול בעבור הסבת הדו"חות ו/או הקנסות,
כמפורט לעיל.

4.5

המזמין ימסור ,ללא דיחוי  -בכפוף לדרישה של נותן השירותים ו/או לפי הצורך  -אודות
טיפולים ובדיקות ,החלפת שמנים במועדים הקבועים על פי הוראות היצרן או היבואן.
הטיפולים והבדיקות כולם יהיו על חשבון נותן השירותים ויתבצעו במוסך מורשה מטעם
נותן השירותים או היבואן ויירשמו בספר הטיפולים ברכב.
 4.5.1איסוף הרכב לצורך טיפולים ייעשה ממקום הימצאו של הרכב הקבוע ובתיאום מראש
עם העובד המשתמש ברכב.
 4.5.2נלקח רכב קבוע לצורך טיפולים ו/או טסט ,יסופק לעובד רכב חלופי במעמד איסוף
הרכב הקבוע ממקום הימצאו (.)key to key
 4.5.3הרכב החלופי שיסופק לעובד יהיה עם אותו מספר מקומות ובדרגה זהה לזה של הרכב
הקבוע ,עד להשבתו של הרכב הקבוע לידי העובד ,בתיאום מראש עימו.
 4.5.4נותן השירותים ישלח דו"ח סיכום חודשי בסוף כל חודש קלנדרי לאחראי הרכבים אצל
המזמין בו יפורטו מהות הליקויים והטיפולים ברכב הקבוע ,מספר הרכב החלופי
שסופק בעדו ומשך הזמן עד להשבתו של הרכב הקבוע לידי העובד.

4.6

נותן השירותים יספק למזמין רכב חלופי בכפוף לתנאים האמורים בסעיף  4.5לעיל במקרה
של גניבה ו/או תאונה ,אשר בגינם יפסק על השבתתו של הרכב (אובדן גמור להלכה) ללא
תשלום נוסף מצד המזמין ו/או תנאי שיתווסף עד לסיום ההתקשרות בגין הרכב הקבוע.

חתימה וחותמת המציע
__________________________

עמוד  14מתוך 28

 4.7במקרה של צורך בהחלפת הרכב עקב תקלה ,תאונה או כל אירוע אחר ,הדבר יבוצע לפי
סעיפים  4.5.3תוך  3שעות מאז ההודעה למוקד ,אי עמידה בדרישות אלו ,תאפשר לנהג
לפעול להביאו למצב זה ע"י חברה אחרת וכל ההוצאות יחולו על "נותן השירותים"

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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נספח ב' להזמנה  -תצהיר
אני ,החתום מטה ________________________ ,ח.פ ___________________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בכתב כדלקמן:

1.1

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם התאגיד ,והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעתנו מסמכי
המכרז ונספחיהם.

1.2

המציע אינו מצוי בהליכי פירוק או פשיטת רגל וכן לא מתנהלים כנגדו הליכים משפטיים בגין
עבירות על חוקי העבודה.

1.3

המציע ו/או "בעל זיקה" ,כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום
חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו – ( ,1976להלן" :בעל זיקה") (להלן:
"חוק עסקאות גופים ציבוריים") ,מקיימים את הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ולא ביצעו
יותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כנ"ל -במועד
הצעתנו חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

1.4

כמו כן ,הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת ישראל ביחס
להעסקת עובדים ,לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף ,צווי הרחבה וחוקי המס ,ולרבות
החוקים הבאים:



חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט;1959-



חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א;1951-



חוק דמי מחלה ,התשל"ו;1976-



חוק חופשה שנתית ,התשי"א;1950-



חוק עבודת נשים ,התשי"ד;1954-



חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,התשכ"ו;1965-



חוק עבודת הנוער ,התשי"ג;1953-



חוק החניכות ,התשי"ג;1953-



חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התשי"א;1951-



חוק הגנת השכר ,התשי"ח;1958-

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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חוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג;1963-



חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,התשנ"ה;1995-



חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-



חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב.2002-



חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו;1996-



החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב.2011-

_______________
תאריך

________________________
חתימה וחותמת מציע

אישור
אני הח"מ,____________ ,עו"ד ,מ.ר ,____________ .מאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני
ת.ז ,________ .המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן  -הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_________________
עו"ד

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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נספח ג' -תצהיר הספק

 ,באמצעות מורשי החתימה
 ,ח.פ
אנו החתומים מטה
כמפורט מטה לאחר שהוזהרו כי עליהם לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשו כן ,מצהירים בכתב כדלקמן:
א .לפחות  51%מסך כל ההכנסות השנתיות של המציע בכל אחת מחמש השנים האחרונות
מקורו בהשכרת רכב ו/או בחכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי.
ב .בבעלות המציע צי רכבים המונה לפחות  1,000כלי רכב.
ג .למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים
לחכירה על פי תנאי מכרז זה ,או לחילופין לרשות המציע סניפים ו/או מוסכים
התומכים בשירותי תחזוקה ,הכוללים תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקתם השוטפת
של כלי הרכב.
למציע מוקד שירות מאויש הפועל במשך  24שעות ביממה ,למעט זמני שבת וחג.
ד .כי במקרה שיחזור בו מהצעתו ישלם למזמינה פיצוי מוסכם ע"ס של .₪ 20,000
ה .להלן מצורפים פרטי התקשרות של לקוחות קודמים (לכל הפחות  3מציעים) להם
המציע סיפק במהלך  3השנים האחרונות שירות דומה לשירות המבוקש במכרז זה
לצורך ניקוד איכות כמפורט בסעיפים  11ו 12-להזמנה.
שם לקוח

מספר
כלי
רכב

שנות
אספקת
שירות
ללקוח

שם הממליץ

פרטי יצירת קשר עם ממליץ
טלפון נייד

כתובת דוא"ל

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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ו .ידוע לנו ואנו מאשרים כי נוסח הסכם ההתקשרות מטעמנו אשר צורף להצעתנו יחתם
עימנו ,ככל שנבחר כמציע הזוכה במכרז ,בכפוף לכך שיותאם לתנאי ההזמנה לרבות
מפרט השירותים המצ"ב כנספח א' להזמנה.

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_____________
חתימת המציע וחותמת

________________

_________________

באמצעות מורשה/י חתימה (נא לציין שמותיהם ,ת.ז .ותפקידם במציע)

אני הח״מ ,עו״ד _____________  ,מ.ר , _______ .מאשר/ת בזאת ,כי
ביום _____________________  ______________________ / __________ /הופיע
בפני מר/גב׳ ________________  ,שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז .מס׳ ___________
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.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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נספח ד'  -הצעת המציע

את הצעת המחיר יש להגיש על גבי מסמך זה בלבד

פרטי המציע
לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש בכתב קריא וברור:

שם המציע
מס' עוסק מורשה  /ח.פ.
כתובת מלאה כולל מיקוד
כתובת הסניף בירושלים
ת.ד.
טלפון
טלפון נוסף  /נייד
פקס
כתובת דוא"ל E.mail -
שם איש קשר ותפקידו
טלפון איש הקשר
פירוט שעות הפעילות של
המשרד

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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לכבוד
המרכז האקדמי לב ע"ר (להלן" :המזמין")
רח' הוועד הלאומי  ,21ירושלים
אנו ,הח"מ ,________________________ ,מתכבדים להגיש בזה למזמין את הצעתנו המצ"ב
למתן שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי ואנו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים בזאת
כדלקמן:
קראנו בעיון ובדקנו בקפדנות את כל המסמכים המפורטים לעיל ולהלן והעתידים כולם יחד
להוות הסכם ,על כל מסמכיו ונספחיו (להלן" :מסמכי ההזמנה") ,הבנו את תוכנם ,ואנו
מתחייבים  -אם המזמין יבחר להתקשר עמנו בהסכם  -ליתן את מלוא שירותי חכירת רכב
בשיטת ליסינג תפעולי למזמין ,בהתאם לדרישותיו.

.1

ידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,להוסיף
מסמכים נוספים למסמכי ההצעה ו/או לשנות את המסמכים הקיימים.

.2

לקחנו בחשבון את כל האמור בהזמנה ,לרבות כל המידע המפורט במסמכי המכרז וכל נתון
משפטי ,ניהולי ,תפעולי או עסקי לצורך מתן הצעתנו זו ולביצוע מכלול התחייבויותינו על פי
המכרז.

.3

אנו מצרפים בזה להצעתנו את כל מסמכי המכרז והמסמכים שיש לצרף למכרז כשהם
חתומים על ידינו בכל עמוד ועמוד.

.4

לקחנו בחשבון שזכות המזמין היא לנהל או שלא לנהל מו"מ כאמור ו/או שלא לקיים
התמחרות ו/או שלא לקבל הצעות סופיות כאמור; ובמקרה כזה לא תינתן למציעים
הזדמנות נוספת להציע הצעה טובה יותר.

.5

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזו
הצעה שהיא ,ואנו מוותרים בזאת על כל טענה בקשר לכך.

.6

אנו מאשרים כי נוסח הסכם ההתקשרות מטעמנו אשר צורף להצעתנו יחתם עימנו ,ככל
שנבחר כמציע הזוכה במכרז ,בכפוף לכך שיותאם לתנאי ההזמנה לרבות מפרט השירותים
המצ"ב כנספח א' להזמנה.

.7

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שככל שהצעתנו תהיה ההצעה הזוכה ,הרי שוועדת המכרזים
תהא רשאית להתיר עיון בהצעתנו ,לרבות אך לא רק ,בהצעת המחיר הכספית ,בהתאם
לקבוע בתקנה ( 38ו) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,תש"ע

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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  2010ובהתאם להלכה הפסוקה ולא תהא לנו כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין בקשרלכך.
.8

אנו מבקשים להודיע כי החלקים המפורטים להלן מתן הצעתנו הם סודיים וכי כל חלק
שאינו מצויין במפורש להלן יהא פתוח לעיונם של יתר המציעים:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
.9

אנו מתחייבים שהמציע או מי מטעמו יעמוד לבדיקה ביטחונית ובדיקת מהימנות ,ככל
שהדבר יידרש על פי שיקול דעתו של נציג המזמין.

.10

הננו מתחייבים לשלם למזמין סכום של ( ₪ 1,000אלף שקלים חדשים) ,כפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש ,על כל שעת איחור במתן השירותים .סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים
לצרכן הידוע במועד הגשת הצעתנו זו.

.11

המציע יפרט בטבלה שלהלן את הצעתו בעבור כל כלי רכב בכל קבוצה ,לפי החלוקה
לקבוצות הבאה ➀ :משפחתי ,i30wc :קורולה ,סקודה רפיד ,סקודה אוקטביה  ,1600קיה
פורטה.

②  7מקומות :קיה קרנס ,פזו  ,5008טיוטה פריוס ,מציובישי אאוטלנדר ③

מנהלים :פורד מונדאו ,מזדה  ,6מזדה  ,cx-5שברולט מליבו ,סקודה סופרב ④ עד נפח
 1,200סמ"ק קאיה  /i20 /מאזדה 2
.12

יובהר כי המציע רשאי להציע עד  2כלי רכב נוספים לכל קבוצה שאינם מופיעים ברשימה
שבסעיף  11לעיל.

.13

אנו מתחייבים כי התמורה הנ"ל כוללת את כל ההוצאות ,כל התשומות ,כל העלויות ,בגין
הוצאות העסקת כוח אדם ,לרבות הפעלת מוקד מאוייש  24שעות ביממה ,כל ימות השנה,
למעט יום הכיפורים ,ו/או רישיונות ו/או היתרים ואישורים ככל שיידרשו ,ו/או ביטוחים,
ו/או מסים ו/או הוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים בהתקשרות לפי הסכם זה ,לרבות
הוצאות תקורה והנהלה .כלל המחירים הנקובים בהצעתנו או בכל מקום אחר כוללים רווח
הוגן שקבענו לעצמנו ,והינם מחירים סופיים ,וממלאים את כל דרישותינו ואת כל הדרוש
למתן השירותים במלואם ולמילוי כל אחת מהתחייבויותינו במועד ולשביעות רצון המזמין,
לפי כל אחד ממסמכי ההצעה.

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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.14

מבלי לגרוע באמור לעיל ,הצעות המחיר עבור הרכבים שלעיל יכללו את כל הוצאות תפעול
הרכב כגון טסט שנתי ,ביטוח צד שלישי בגבול האחריות המקובל ,ביטוח מקיף וביטוח
חובה כנדרש על פי הדין ,שירותי דרך ,טיפולים ותיקונים ,העמדת רכב חלופי במקרים של
טיפול ברכב האורכים יותר מיום אחד וכל הוצאה אשר תידרש ,למעט דלק וקנסות.

חתימה וחותמת המציע
__________________________
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 .15הצעתנו היא לאספקת שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי ,לרבות הציוד והאמצעים הנדרשים על פי מפרט מכרז זה .תמורת התמורה המוצעת
קבוצה  -1משפחתי
על ידינו כמפורט להלן:
פרטי ההצעה ורכיביה

i30wc

קיה
פורטה

סקודה
אוקטביה
1600

סקודה
רפיד

קורולה

שנת ייצור
סוג דלק
מחיר מחירון יבואן (כולל מע"מ)
סוג דלק
מחיר מחירון יבואן (כולל מע"מ)
תעריף חיוב חודשי לביטוח כל נהג (-כולל חדש ו/או צעיר) (ללא
מע"מ)
מחיר לק"מ עודף (ללא מע"מ) (בכל מקרה לא יעלה על )₪ 0.10
גובה השתתפות עצמית במקרה תאונה (בכל מקרה לא יעלה על 850
 + ₪מע"מ)
התקנת מכשיר הרתעה על אי שמירת מרחק וסטיה מנתיב נסיעה
קנס בגין החזר מוקדם של הרכב
סה"כ

תאריך _____________

שם המציע ,חתימה וחותמת ___________________________

רח' הועד הלאומי  ,21ת.ד ,16031 .ירושלים 9116001
21 Havaad Haleumi St., P.O Box 16031, Jerusalem 9116001, Israel
טל | T. 02-6751096 .פקסwww.jct.ac.il | F. 02-6751043 .

קבוצה  7 -2מקומות
פרטי ההצעה ורכיביה

קיה קרנס

פיז'ו 5008

טויוטה
פריוס

שנת ייצור
סוג דלק
מחיר מחירון יבואן (כולל מע"מ)
סוג דלק
מחיר מחירון יבואן (כולל מע"מ)
תעריף חיוב חודשי לביטוח כל נהג (-כולל חדש ו/או צעיר) (ללא
מע"מ)
מחיר לק"מ עודף (ללא מע"מ) (בכל מקרה לא יעלה על )₪ 0.10
גובה השתתפות עצמית במקרה תאונה (בכל מקרה לא יעלה על 850
 + ₪מע"מ)
התקנת מכשיר הרתעה על אי שמירת מרחק וסטיה מנתיב נסיעה
קנס בגין החזר מוקדם של הרכב
סה"כ

תאריך _____________

שם המציע ,חתימה וחותמת ___________________________
מסמך ג'
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מיצובישי
אאוטלנדר

קבוצה  -3מנהלים
פרטי ההצעה ורכיביה

פורד
מונדיאו

מזדה 6

מזדה
CX-5

שנת ייצור
סוג דלק
מחיר מחירון יבואן (כולל מע"מ)
סוג דלק
מחיר מחירון יבואן (כולל מע"מ)
תעריף חיוב חודשי לביטוח כל נהג (-כולל חדש ו/או צעיר) (ללא
מע"מ)
מחיר לק"מ עודף (ללא מע"מ) (בכל מקרה לא יעלה על )₪ 0.10
גובה השתתפות עצמית במקרה תאונה (בכל מקרה לא יעלה על 850
 + ₪מע"מ)
התקנת מכשיר הרתעה על אי שמירת מרחק וסטיה מנתיב נסיעה
קנס בגין החזר מוקדם של הרכב
סה"כ

תאריך _____________

שם המציע ,חתימה וחותמת ___________________________
מסמך ג'
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שברולט
מליבו

סקודה
סופרב

קבוצה  -4עד נפח  1,200סמ"ק
פרטי ההצעה ורכיביה

קאיה

I20

שנת ייצור
סוג דלק
מחיר מחירון יבואן (כולל מע"מ)
סוג דלק
מחיר מחירון יבואן (כולל מע"מ)
תעריף חיוב חודשי לביטוח כל נהג (-כולל חדש ו/או צעיר) (ללא
מע"מ)
מחיר לק"מ עודף (ללא מע"מ) (בכל מקרה לא יעלה על )₪ 0.10
גובה השתתפות עצמית במקרה תאונה (בכל מקרה לא יעלה על 850
 + ₪מע"מ)
התקנת מכשיר הרתעה על אי שמירת מרחק וסטיה מנתיב נסיעה
קנס בגין החזר מוקדם של הרכב
סה"כ

תאריך _____________

שם המציע ,חתימה וחותמת ___________________________
מסמך ג'
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מזדה 2

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ עו"ד/רו"ח _________________ (מ.ר )__________ .מאשר כי ביום _________ חתמו בפני על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה,
ה"ה __________________________ ת.ז__________________ .
ו ___________________________ -ת.ז___________________ .
שהינם רשאים לחתום ולהתחייב בשמו של ___________________ (המציע) ,בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה ובהתאם להחלטה בת תוקף
שקיבלה החברה כדין ואשר אושרה כדין וחתימתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין וכן הריני מאשר כי המציע הוא חברה רשומה לפי פקודת\חוק החברות
(נוסח חדש) ,שאינה נמצאת בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדה.

___________
תאריך

___________________
חותמת עו"ד/רו"ח

__________________
חתימת עו"ד/רו"ח

מסמך ג'
עמוד  5מתוך 28

