
 ("המרכז"/"המזמין)"המרכז האקדמי לב ע"ר 

 לליסינג של רכבים 2220-50מכרז פומבי מס' מודיע בזאת על עריכת 

 

 מהות ההתקשרות: .1

לליסינג  לקבל הצעות מבקש"( זמינההמ"/"האקדמי לב המרכזע"ר )להלן: " המרכז האקדמי לב .1.1

 ומדגם היברידי/ בנזין בלבדכלי רכב לסגל של המרכז, בהתאם למפרט שלהלן  11תפעולי עבור 

 "(. ים/הרכב)"

ימים קלנדריים מיום הזמנת הרכב  45על הרכבים להיות מסופקים על ידי המציע הזוכה בתוך  .1.2

הוא  –ככל שבמלאי המציע הזוכה לא יהיה איזה מהרכבים המוזמנים  "(.אספקההמועד )להלן: "

 מקומות.  יספק עד למועד האספקה רכב גישור מאותה קבוצה ואותו מספר

 המזמינה ממוקמת בירושלים. .1.3

 סגל המזמינה.כרכב צמוד ל וישמש רכביםה .1.4

 

 תקופת ההתקשרות: .2

 .המזמינהתחילת התקופה תהא מיום קבלת הרכב הראשון לידי חודשים.  36

אספקת הרכב המוזמן הראשון ע"י המציע הזוכה מכוח ים ממועד חודש 36תום תקופת שכירות של ב

, ניתן יהיה להאריך את )יודגש שמדובר באספקת רכב שהוזמן, ולא באספקת רכב גישור( מכרז זה

שנים נוספות, וזאת בתנאי שהעלות החודשית של הרכבים תהיה  3ההתקשרות בין הצדדים לתקופה של 

המציע לכל היותר תוך שמירה על היחס למחירון של היבואן עבור הרכבים המוצעים כפי שיופיע בהצעת 

. אפשרות זו להארכת ההתקשרות תהיה בכפוף להסכמה הדדית הן של המזמין והן של נותן רשיבח

 השירותים. הארכת ההתקשרות כאמור תהיה עבור מספר רכבים כפי שיידרש באותה העת ע"י המזמין.

 

 תנאי סף להגשת הצעות: .3

, להלן המפורטים הסף תנאי כל על ההצעה הגשת במועד, בעצמוהעונה  מציע במכרז להשתתף רשאי

 .תיפסל סף בתנאי עומדת שאינה הצעה

 .דין על פי התאגדות תעודת להצעתו יצרף. המציע תאגיד הוא מציעה .1.1

 חובות תשלום, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק הוראות מקיים המציע .1.2

 את להמציא המציע על וכן, 1976 – ו"התשל(, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר, מס

 .המכרז למסמכי 'ב כנספח ב"המצ תצהיר על ולחתום ל"הנ החוק לפי הנדרשים האישורים כל

בידי המזמינה, כשהוא  ץופילצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל ש המציעעל  .1.3

 .חתום על ידי מורשי החתימה אצלו



במתן  הצעתו רצופות קודם למועד הגשתשנים  5לפחות על המציע להיות בעל ניסיון של  .1.4

 שירותי השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי.

בהיקף גופים,  3ללפחות המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי באמצעות כלי רכב שבבעלותו  .1.5

 .לכל לקוח כלי רכב לפחות 5של 

 כלי רכב.  500בבעלות המציע צי רכבים המונה לפחות  .1.6

עולה על הקריטריונים הקבועים בחוק חובת כמות הרכבים כאמור לעיל יצוין כי הדרישה של 

כלי רכב ובהבטחת , אך הכמות הנ"ל נקבע בשל הצורך בזמינות 1992 –המכרזים, תשנ"ב 

 .ביסוס המציעים בענף כלי הרכב

ירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים למציע הסדרים עם מוסכי ש .1.7

, או לחילופין לרשות המציע סניפים התומכים בשירותי תחזוקה, הצעתולחכירה על פי 

 הכוללים תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקתם השוטפת של כלי הרכב. 

רך, גרירה וחילוץ המציע מפעיל בעצמו או שיש לו הסדר עם מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני ד .1.8

שעות  3, כאשר זמן הגעה של חברת שירותי הדרך לא יעלה על ימים בשבוע 7שעות ביממה,  24

 ממועד פתיחת הקריאה אצל חברת הליסינג.

המציע מעסיק קציני בטיחות בתעבורה, בהתאם להוראות אגף קציני בטיחות במשרד  .1.9

 התחבורה. 

 כנספח ב'יצהיר על כך כדין על גבי התצהיר המצורף  יעהמצ לעיל 1.9עד  1.4פים האמור בסעילהוכחת 

  .מסמכי המכרזל

וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו מציעים מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' 

 תאגיד אחר.מציע/במסגרת הצעתו נתונים של 

 

 הבהרות: .4

 י"א באלול, עד יום רביעיבכתב בלבד  פנותיש להאו בקשות להבהרות בקשר למסמכי המכרז שאלות 

בדואר אלקטרוני  (שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייענו) 14:00בשעה  07.09.2022

 .וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז, michrazim@jct.ac.ilלכתובת

  המקום להגשת הצעות: .5

מנהלה שבבניין  לשכת מנכ"להמוצבת בלתיבת המכרזים  פיסית הצעת המציע יש להכניסאת  .1.10

 19.09.2022באלול שני כ"ג  יוםעד ל, ירושלים 21בקמפוס המזמין שברחוב הוועד הלאומי 

הצעות שיוגשו לאחר מועד זה,  .בהזמנה למכרז 4 וזאת בהתאם להוראות סעיף ,14:00בשעה 

 . יתקבלולא 

 

 

 

 המרכז האקדמי לב ע"ר     
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