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 (2022-05)מכרז פומבי  רכביםלליסינג של  ותהצעבקשה להציע 

 )ע"ר( המרכז האקדמי לבעבור 

 
 כללי .1

לקבל  מבקש( "זמינההמ"/"האקדמי לב המרכז")להלן: ע"ר  המרכז האקדמי לב .1.1

בהתאם למפרט שלהלן  כלי רכב לסגל של המרכז, 11לליסינג תפעולי עבור  הצעות

  ."(ים/הרכב)" בנזין בלבדהיברידי/ ומדגם 

מיום ימים קלנדריים  45על ידי המציע הזוכה בתוך  יםלהיות מסופק יםעל הרכב .1.2

ככל שבמלאי המציע הזוכה לא יהיה איזה  "(.אספקההמועד )להלן: "הזמנת הרכב 

מאותה קבוצה ואותו  הוא יספק עד למועד האספקה רכב גישור –מהרכבים המוזמנים 

 . מספר מקומות

 ממוקמת בירושלים. המזמינה .1.3

 .המזמינה סגלכרכב צמוד ל וישמש יםרכבה .1.4

 

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

 . 2010 -של מוסד להשכלה גבוהה( התש"ע 

 

 תנאי סף .3

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

 .תיפסל סף בתנאי עומדת שאינה הצעה, להלן

 .דין על פי התאגדות תעודת להצעתו יצרף. המציע תאגיד הוא מציעה .3.1

 תשלום, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק הוראות מקיים המציע .3.2

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

 ב"המצ תצהיר על ולחתום ל"הנ החוק לפי הנדרשים האישורים כל את להמציא

 .המכרז למסמכי 'ב כנספח

בידי המזמינה,  ץופילצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל ש המציעעל  .3.3

 .מורשי החתימה אצלוכשהוא חתום על ידי 
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 הצעתו רצופות קודם למועד הגשתשנים  5לפחות על המציע להיות בעל ניסיון של  .3.4

 במתן שירותי השכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי.

גופים,  3ללפחות המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי באמצעות כלי רכב שבבעלותו  .3.5

 .לכל לקוח כלי רכב לפחות 5בהיקף של 

 כלי רכב.  500ע צי רכבים המונה לפחות בבעלות המצי .3.6

עולה על הקריטריונים הקבועים כאמור לעיל  יםכמות הרכביצוין כי הדרישה של 

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

 .רכב ובהבטחת ביסוס המציעים בענף כלי הרכב

למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים  .3.7

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

 הכוללים תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקתם השוטפת של כלי הרכב. 

ות ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה המציע מפעיל בעצמו או שיש לו הסדר עם מרכז פני .3.8

, כאשר זמן הגעה של חברת שירותי הדרך לא ימים בשבוע 7שעות ביממה,  24וחילוץ 

 שעות ממועד פתיחת הקריאה אצל חברת הליסינג. 3יעלה על 

המציע מעסיק קציני בטיחות בתעבורה, בהתאם להוראות אגף קציני בטיחות במשרד  .3.9

 התחבורה. 

יצהיר על כך כדין על גבי התצהיר המצורף  המציע לעיל .93עד  .43פים האמור בסעילהוכחת 

  .מסמכי המכרזל כנספח ב'

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

 תאגיד אחר.מציע/לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של 

 
 ההצעה .4

למסמכי  נספח א'מציע המעוניין להשתתף במכרז זה מתבקש להגיש הצעתו על גבי  .4.1

למסמכי  נספח ג')לרבות חתומה על ידו, ביחד עם כל העמודים של מכרז זה  המכרז

 חתומים על ידו בכל עמוד. המכרז( 

ההסכם שייחתם מול התקשרות. על המציע לצרף להצעתו גם נוסח מוצע להסכם  .4.2

יוצע ע"י המציע הזוכה, בכפוף להתאמתו למסמכי  אשרהמציע הזוכה יהיה הסכם 

 .מזמינההמכרז ובכפוף לאישורו ע"י ה

, שברחוב , בנין מנהלה2לתיבת המכרזים שבלשכת מנכ"ל, קומה על ההצעות להגיע  .4.3

 . 14:00בשעה  19.09.2022באלול שני כ"ג  יוםלעד  -, ירושלים 21הועד הלאומי 

 ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז ליסינג". .4.4

 .מיום הגשתןיום  60ההצעות יהיו בתוקף עד  .4.5
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 מובהר בזה מפורשות, כי הגשת הצעות במענה למכרז זה אינה מהווה הסכמה של  .4.6

לתנאי הסכם ההתקשרות אשר יצורף על ידי כל אחד מהמציעים להצעתו  מזמינהה

ויהווה חלק בלתי נפרדת הימנה. בשל אופיו וייחודיות המכרז, מובהר מפורשות כי 

שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז זה לצורך עדכון הסכם  מזמינהה

הצעות המשתתפים  . מודגש בעניין זה, כי אין בקבלתכאמור במכרז זהההתקשרות 

לחתום מול הזוכה ו/או מי מהמציעים על נוסח הסכם  מזמינההמשום התחייבות 

 .ההתקשרות כאמור כמו שהוא

 

 מפרט .5

 יםרכבמאפייני ה .5.1

 סמ"ק. 2,000עד נפח מנוע  .5.1.1

 .תיבת הילוכים אוטומטית .5.1.2

 יום. 45על פי הקיים במלאי או לפי אספקה תוך המזמינה לבחירת  –צבע  .5.1.3

 מהות השירותים .5.2

 ק"מ לשנה לכל כלי רכב. 30,000מרחק של  .5.2.1

 ק"מ בין הרכבים. POOLיעשה  .5.2.2

ההתחשבנות  ₪. 0.12כי תשלום בעבור כל ק"מ עודף לא יעלה על  אתמובהר בז .5.2.3

 POOL -מתוך ה חודשים( 36בעבור ק"מ עודפים תעשה בסוף תקופת ההתקשרות )

 . של הק"מ בין הרכבים

תחילת התקופה תהא מיום קבלת הרכב הראשון לידי  חודשים. 36: תקופה .5.2.4

 .המזמינה

 מיום הראשונים החודשים 12 בתוךרכבים נוספים  להזמין רשאית תהא המזמינה .5.2.5

 36 בתום לוהל רכביםכל ה לגבי ההתקשרות את ולסיים הראשון הרכב אספקת

 .החוזה של חודשים

)הרכב  חודשים מיום אספקת הרכב הראשון 12כי רכבים שיוזמנו בתוך  מובהר .5.2.6

קנס עם סיום תקופת  ישאו, לא המוזמן ע"י המזמין, ולא ממועד אספקת רכב גישור(

 .  הליסינג, אלא אם יופסקו לפני המועד שנקבע לגבי סיום ההתקשרות

ם האגרה ותשלו טסט שנתי :כגון, יםהמחיר יכלול את כל הוצאות תפעול הרכב .5.2.7

בכל כבישי ישראל לרבות שטחי יו"ש ) , ביטוח מקיף וחובה, שירותי דרךהשנתית

 ., למעט דלק וקנסותשתידרוכל הוצאה אחרת אשר  תיקונים ,, טיפולים(Cושטחי 
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למבחן הרישוי והעברתו במכון  יםרישוי שנתי ותשלום האגרה השנתית, הכנת הרכב .5.2.8

רישוי, כולל איסוף מאת העובד המשתמש ברכב והשבתו אליו בתוך יום עסקים 

 אחד.

נותן השירותים  .בהתאם לצורך נהגים בכל הארץגרירה וחילוץ ושירותי מתן שירות  .5.2.9

שטחי יו"ש ושטחי יהא רשאי להגביל את שירותי הנהגים בלבד,  כך שלא יינתנו ב

C , .יובהר כי סייג זה אינו מתייחס לשירותי גרירה וחילוץ 

שעות  3יום לאחר הזמנת הרכב ו/או תוך  45נתן רכב חלופי מ יי –מתן רכב חלופי  .5.2.10

 ברמה זהה לרכב הקבוע, בעל מספר מקומות זהה.מרגע תקלה, 

 שעות ביממה, כל ימות השנה, מלבד מועדי שבת וחג. 24מתן מענה טלפוני במשך   .5.2.11

 שירותי תחזוקה שוטפת לפעילות תקינה ובטוחה של הרכבים.מתן  .5.2.12

לא תהיה מגבלה בחוזה על נסיעה בכבישי כל מדינת ישראל שמותר לנסוע בהם עפ"י  .5.2.13

 .Cכל דין, לרבות יהודה ושומרון, שטחי 

אספקת הרכב המוזמן הראשון ע"י ים ממועד חודש 36בתום תקופת שכירות של  .5.2.14

)יודגש שמדובר באספקת רכב שהוזמן, ולא באספקת  מכרז זההמציע הזוכה מכוח 

שנים  3, ניתן יהיה להאריך את ההתקשרות בין הצדדים לתקופה של רכב גישור(

נוספות, וזאת בתנאי שהעלות החודשית של הרכבים תהיה לכל היותר תוך שמירה 

המציע על היחס למחירון של היבואן עבור הרכבים המוצעים כפי שיופיע בהצעת 

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

המזמין והן של נותן השירותים. הארכת ההתקשרות כאמור תהיה עבור מספר 

 רכבים כפי שיידרש באותה העת ע"י המזמין.

 אחריות .5.3

 .במשך כל תקופת ההתקשרותבתנאי אחריות יבואן  .5.3.1

 שונים ותנאיםכלי הרכב  ביטוחי .5.4

נהגים צעירים ו/או חדשים יעודכנו ע"י המזמינה  .21נהג מעל גיל רשאי לנהוג כל  .5.4.1

 ביחס לכלי רכב מסוים וספציפי, ללא תוספת עלות.

לך כל תקופת ההתקשרות את הביטוחים הנותן השירותים יבצע על חשבונו במ .5.4.2

 :בגין כלי הרכב הבאים

ביטוח חובה. תעודת ביטוח חובה משולמת תומצא למזמינה עם מסירת  .5.4.2.1

ימי עבודה לפני תום תוקפה של  4וכן תומצא תעודה חדשה לפחות הרכב 

 כל תעודה.

 רכוש.רכב ביטוח צד שלישי  .5.4.2.2
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סה התקנית. נותן השירותים רשאי יביטוח מקיף לרכב עצמו עפ"י הפול .5.4.2.3

שלא לבצע ביטוח זה אולם הוא לבדו ישא בכל נזק כפי שהיה מכוסה לו 

ו/או  ב נגד המזמינהובביצע את הביטוח. בכל מקרה לא תוגש תביעת שי

 המשתמש ברכב./עובד המזמינה שיקבל את הרכב ו/או הנהג

יום, במידה  90לאחר  מקרה של תאונה באשמת צד ג' תיגבההשתתפות עצמית ב .5.4.3

תקבל תשלום מצד ג', סכום ימכן בכל אופן, ככל שלאחר מצד ג'.  תשלום ולא נגבה

 .למזמינהוחזר יהשתתפות העצמית 

בנזקי צד ג' ובמקרה של על חשבונו נותן השירותים יטפל  ,'צד גבקרות אירוע נזק ל .5.4.4

, למעט השתתפות עצמית של המזמינה תביעה משפטית, גם טיפול בתביעות צד ג'

 במקרה של אחריותה לנזק.

השירותים לא יגבה עמלה ו/או דמי טיפול בעבור הסבת הדו"חות ו/או הקנסות  נותן .5.4.5

 ו/או תשלומי כבישי אגרה ותשלומים נוספים. 

לא תחול השתתפות עצמית על תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים  .5.4.6

 משפטיים פליליים. 

מקרה ב מע"מ.₪ +  850גובה ההשתתפות העצמית בכל אירוע ביטוחי לא תעלה על  .5.4.7

של נזק גם לרכב עצמו וגם לצד שלישי רכוש, באותו אירוע, תחול השתתפות עצמית 

  "מ.מע+  ₪ 850 על תעלה לאי ביטוח אירוע בכל העצמית ההשתתפות גובהאחת. 

נותן  תשלום הוצאות משפטיות להגנה בפני הליכים משפטיים פלילייםלעניין  .5.4.8

 למקרה לכל רכב בנפרד.₪  30,000השירותים יכסה  הוצאות עד לסכום של  

 .שעות ביממה 24שירותי גרירה, חילוץ ותיקונים  :שירותי דרך .5.4.9

מצאו של הרכב ובתיאום מראש ילצורך טיפולים ייעשה ממקום ה יםהרכב איסוף .5.4.10

 עם העובד המשתמש ברכב. 

מציע ותוך הספקת רכב חלופי עד העברת הרכב לטסט וטיפולים יהיה באמצעות ה .5.4.11

 (.key to keyלהחזרת הרכב )

( במקרה של גניבה, זהה מקומות מספר בעליועמד רכב חלופי בדגם זהה או דומה ) .5.4.12

תאונה או טיפול. )תיתכן העמדת רכב חלופי שלא באותו מספר מקומות, בטיפול 

ובאישור , ובלבד שיהא בתאום 17:00מתוכנן מראש אשר מסתיים באותו היום עד 

 הנהג מראש(.

יעמוד במקרה של צורך בהחלפת הרכב עקב תקלה, תאונה או כל אירוע אחר,  .5.4.13

 .שעות מאז ההודעה למוקד 3תוך לרשות העובד המשתמש ברכב, רכב חלופי 

אחד ומגבים לכל מצבר בכל מקרה בלאי/ נזק לרכב לתקופה,  צמיגים 4 עד החלפת .5.4.14

 .במידת הצורךרכב בכל תקופת ההתקשרות 
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חשבונית החודשית יופיע פיצול על פי חוק למרכיבי חכירה, אחזקה, אגרות רישוי ב .5.4.15

 .על פי חיוב המע"מ

תצהיר על אי הרשעה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין המציע הזוכה יחתום על  .5.4.16

 .ואי הרשעה בגין תשלום שכר בניגוד לחוק

 של נותן השירותים כלליים ביטוחים .5.5

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה או על פי כל דין, על נותן השירותים לערוך 

ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית גם לתקופה של 

את הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוח המצורף  -שנים לאחר סיום תקופת ההסכם  3

 "ביטוחי נותן השירותים"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ד' נספחכלהסכם זה 

, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל "אישור קיום ביטוחי נותן השירותים"ו

 ובעלת מוניטין. 

 השירותים להמציא לידי המזמין, לפניצורך בכל דרישה מצד המזמין, על נותן  ללא 5.5.1

תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום 

על חשבון התמורה, את אישור קיום הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, 

מיד בתום תקופת הביטוח, על נותן השירותים להמציא לידי המזמין אישור קיום 

גין חידוש תוקף ביטוחי נותן השירותים לתקופת ביטוח נוספת, ומידי ביטוח מעודכן ב

תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף וכל עוד חלה על נותן השירותים אחריות על 

 פי דין.

כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי נותן השירותים כמפורט  מובהר 5.5.2

באישור קיום הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על נותן השירותים 

שאינה פוטרת את נותן השירותים ממלוא החבות על פי הסכם זה, ולספק לא תהיה 

 ת כאמור.כל טענה כלפי המזמין או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריו

למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום הביטוחים שיומצא על   5.5.3

ידי נותן השירותים כאמור לעיל, ועל נותן השירותים לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה 

או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות נותן 

 השירותים על פי הסכם זה.

ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  רמוצה 5.5.4

אינן מטילות על המזמין או על מי מטעמו כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי 

הביטוחים נושא אישור קיום הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 

ירותים על פי הסכם זה או על פי בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על נותן הש

כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו 

 את אישור קיום הביטוח ובין אם לאו.
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הוראות נספח זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של   5.5.5

ין בהן כדי לשחרר את נותן נותן השירותים לפי ההסכם ו/או על פי כל דין וא

השירותים מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 .בביטוחי נותן השירותים

נותן השירותים פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את המזמין ואת הבאים מטעמה   5.5.6

תים או מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי נותן השירו

מי מטעמו, לחצרי המזמין או המשמש את נותן השירותים לצורך מתן השירותים, 

ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק 

 כאמור.

לדעת נותן השירותים יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי  אם 5.5.7

כם זה, רשאי נותן השירותים לערוך ולקיים את נותן השירותים המפורטים בהס

הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור, ובלבד שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים 

לביטוחי נותן השירותים ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי 

דם המזמין וכלפי הבאים מטעמו; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת א

 שגרם לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו   5.5.8

השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם נותן 

השירותים, על נותן השירותים לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות 

. לחלופין, לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות

המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי נותן השירותים כמפורט 

 באישור עריכת ביטוחי נותן השירותים. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על נותן השירותים מוטלת האחריות כלפי המזמין   5.5.9

תנו או אמורים היו להינתן על ידי ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שני

 קבלני משנה ועל נותן השירותים תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן 

או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן 

על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות 

 דלעיל ובין אם לאו.

נספח זה הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית של  הוראות, כי מובהר 5.5.10

 ההסכם.

 
 אבזור .6

 כמו  .כל רכב אשר יסופק ע"י המציע יהא מאובזר בהתאם למפרט האבזור מטעם היבואן

 :וזאת על חשבון המציע, כן ובנוסף יכלול את האבזור הבא
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 (.שמשות )מרימי חשמל חלונות ארבעה .6.1

 שתי מראות חשמליות. .6.2

 חיישני רברס. .6.3

 מצלמת רוורס. .6.4

 .עפ"י דרישות הביטוח מערכת בטיחות כגון מובילאיי או מערכת דומה .6.5

 מערכת ניווט מובנית.מערכת מולטימדיה לרבות  .6.6

 .מפתחות שני .6.7

 .הביטוח דרישות פי על הגנה מערכת .6.8

 ידי על שיסופק התקנה לקוד בהתאם, יםהרכב אספקת לפני אוניברסלי דלקן התקנת .6.9

 .המרכז

 גלגל רזרבי תקין ושמיש. .6.10

 

 מידע נדרש מהמציע .7

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

 .מינו בשקלים, לפני מע"כל המחירים יצו .7.2

טסט שנתי, , ובכלל זאת את כל הוצאות תפעול הרכב לויכל ים בהצעת המחירהמחיר .7.3

ביטוח צד שלישי בגבול האחריות המקובל, ביטוח מקיף וביטוח חובה כנדרש על פי 

, העמדת רכב חלופי במקרים של טיפול ברכב הדין, שירותי דרך, טיפולים ותיקונים

 וכל הוצאה אשר תידרש, למעט דלק וקנסות. האורכים יותר מיום אחד

 
 

 

 הבהרות ושינויים .8

 רביעיעד יום בכתב בלבד  פנותיש להקשות להבהרות בקשר למסמכי המכרז או בשאלות  .8.1

בדואר  (שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייענו) 14:00ה בשע 07.09.2022 י"א באלול,

, יש לוודא קבלת פניה שנשלחה במייל או michrazim@jct.ac.il אלקטרוני לכתובת

 .02-6751093בטלפון 

יפורסמו באתר המרכז האקדמי לב, בלשונית לשאלות שהוגשו, המזמינה תשובות  .8.2

 ונוסחן יחייב כאילו נכללו מלכתחילה במסמך זה.  "מכרזים",

, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים תרשאיהמזמינה  .1.1

לשאלות המשתתפים. השינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה 

באחריות המציע להתעדכן  .והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד  מתנאי המכרז

  כאמור לעיל. באתר המרכז בדבר שינויים

mailto:michrazim@jct.ac.il
mailto:michrazim@jct.ac.il
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 הזוכה ההצעה בחירת .9

 :ייבחנו על פי השקלול הבא ההצעות

)המהווים  80%  – תעריף חודשי ממוצע בכל קבוצה לפי המשקלות המפורטים - מחיר .9.1

הכספית הזולה ביותר תקבל את מלוא הנקודות בסעיף זה ושאר  ההצעה. נקודות( 80

 ההצעות ידורגו ביחס אליה.

השירות, זמינות, טיב ההתנהלות השוטפת, זמן  מאיכותשביעות רצון לקוחות  - איכות .9.2

טיפול בתקלות ופרמטרים נוספים כפי שיקבע ע"י ועדת המכרזים או ועדה מקצועית 

 נקודות(. 20)המהווים  20% -מטעמה 

תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי )בעצמה או האמצעות נציג מטעמה( ועדת המכרזים  .9.3

נספח ם של המציעים אשר יפורטו על גבי ללקוחות קודמישיקול דעתה הבלעדי, לפנות 

, כולם או חלקם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמציע, למסמכי המכרז ב'

 לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

יקוד איכות מופחת, מובהר בזאת, כי המזמינה תהיה רשאית לפסול מציעים או לתת נ .9.4

 לאור ניסיון התקשרות שלילית של המזמינה עימם.

 הצעתו תפסל. –נק' ברכיב זה  16 -מציע אשר יקבל פחות מ .9.5

 

 והבהרות מול המציע הזוכה הזוכה ההצעה בחירת .10

המשוקללת הגבוהה  תהיה רשאית לקבוע כי המציע הזוכה הינו בעל ההצעה המזמינה  .10.1

או להחליט על ניהול מו"מ כאמור לעיל,  9תר על בסיס שקלול הפרמטרים בסעיף ביו

 . או להחליט לבטל את המכרזשלהלן,  11 בסעיף

יובהר כי ההסכם אשר יצורף מטעם המציע  :נוסח הסכם התקשרות מטעם המציע .10.2

 תנאי מכרז זה. ויחול עליהם בכפוף לאמור בלמזמינה הזוכה ייחתם בין המציע הזוכה 

אל מול מחיר המחירון של היבואן  בהצעת המחירכמופיע יחס תעריף החיוב החודשי  .10.3

שאר גם אם בסופו של דבר יסופק מסיבה כלשהי, דגם אחר יעת, לגבי כל דגם,  באותה

 או שנתון מתקדם יותר מזה המופיע בהצעת המציע.

תלויה  במקרה שלא יהיה ברשות המציע הזוכה רכב מהרכבים המוזמנים, מסיבה שאינה .10.4

בו, יסופק רכב חלופי ברמה שלא תפחת מהרכב המוזמן, לרבות מספר מקומות, בכפוף 

 לאישור המזמינה בכתב ומראש.

לאחר הזכיה, תהיה אפשרות למזמינה לבחור דגם אחר שאינו מופיע בטבלת הרכבים  .10.5

סמנכ"ל כספים )שהינה חלק מנספח א'( לרבות דגם היברידי, והכל בכפוף לאישור 

 מחלקת רכש.מנהלת ו
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 ניהול מו"מ עם המציעים .11

שלוש ההצעות  ביןלפחות נכללת ו תשהצעכל מציע  לנהל מו"מ עםועדת המכרזים תהא רשאית 

בהתאם להוראות  בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר( אז עם המציעים שיהיו –ואם לא יהיו )

 3-ועדת המכרזים תהא רשאית להחליט לנהל מו"מ עם יותר מ .חובת המכרזים החוק ותקנות

 .בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותרההצעות 

 

 תשלום התמורה .12

התמורה עבור שירותי הליסינג תשולם למציע שהצעתו תיבחר כנגד חשבונית מס כדין שתנפיק 

ואסמכתא במידה  יום ממועד קבלת החשבונית 30על ידו מדי חודש. התמורה תשולם תוך 

 .ונדרש

 

 סמכויות ועדת המכרזים .13

 פה-בעל בכתב או הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .13.1

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

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

 שנפלו פגם או טעות של תיקון על להורות, ירשמויש מנימוקים, רשאית המכרזים ועדת .13.2

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

 .בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין המציעים בין

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .13.3

 .ך זהבמסמ המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין  .13.4

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

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

 וללא כל פיצוי.

 

 

 בברכה,

  )ע"ר( המרכז האקדמי לב
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 טבלאות הצעה למילוי על ידי המציע -נספח א' 

 

  פרטי המציע:

  שם החברה

  מספר חברה

  כתובת

  טלפון ראשי

  שם איש הקשר

  טלפון איש הקשר

  דוא"ל איש הקשר

פירוט אודות מתן השירות 

כתובת, דרכי  –בירושלים 

 התקשרות ושעות הפעילות

 

 

 במידת הצורך אפשר להוסיף מידע בדף נוסף.

 

 
 

 נתונים כלליים:

שנה קנס בגין החזר מוקדם של הרכב בתוך 

  מיום קבלת הרכב  ראשונה

 שלושה חודשים

שנה קנס בגין החזר מוקדם של הרכב בתוך 

 הרכבשניה מיום קבלת 

 חודשיים

שנה קנס בגין החזר מוקדם של הרכב בתוך 

)בכפוף לאמור   שלישית מיום קבלת הרכב

 בהזמנה למכרז( 5.2.6בסעיף 

 חודש

 שלושה חודשים הזמנת הרכבב מספר חודשי מקדמה

 

 
 
 

 נפרד אקסל בקובץ מצורפת מציעים הצעת למילוי הרכבים טבלת
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_______________ 

 

 

 תצהיר המציע –' נספח ב

 

הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי  ואנ
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בכתב כדלקמן:

המגישה  ("המציע"_________ )____________תצהיר זה בשם חברת  נת/הנני נותן .1
ליסינג תפעולי עבור כלי רכב לסגל הבכיר של המרכז למתן שירותי  הצעתה במסגרת מכרז

 .האקדמי לב ע"ר

 ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז הנ"ל. הוסמכתי/נו כדין .2

במתן שירותי השכרת  רצופות קודם למועד הגשת הצעתושנים  5לפחות בעל ניסיון של המציע  .3
 כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי.

בהיקף , גופים 3ללפחות המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי באמצעות כלי רכב שבבעלותו  .4
 , כמפורט בטבלה שלהלן:לכל לקוח כלי רכב לפחות 5של 

 
פרטי התקשרות של איש  שנות מתן השרות מס' רכבים שם הלקוח

 קשר 
    

    

    

 

 כלי רכב.  500בבעלות המציע צי רכבים המונה לפחות  .5

למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל סוגי הרכבים המוצעים  .6
, או לחילופין לרשות המציע סניפים התומכים בשירותי תחזוקה, הצעתולחכירה על פי 

 הכוללים תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקתם השוטפת של כלי הרכב. 

ות ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ המציע מפעיל בעצמו או שיש לו הסדר עם מרכז פני .7
שעות  3, כאשר זמן הגעה של חברת שירותי הדרך לא יעלה על ימים בשבוע 7שעות ביממה,  24

 ממועד פתיחת הקריאה אצל חברת הליסינג.

יחות בתעבורה, בהתאם להוראות אגף קציני בטיחות במשרד המציע מעסיק קציני בט .8
 התחבורה. 

)אכיפת ניהול חשבונות,  ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים המציע .9

בעל )להלן: " ,1976 –תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 
ם את הוראות חוק עסקאות גופים מימקיי"(, חוק עסקאות גופים ציבוריים"( )להלן: "זיקה

ו/או לפי  1991-חוק עובדים זרים כדין, תשנ"א עליותר משתי עבירות ב ציבוריים, ולא הורשעו
במועד ההתקשרות  -, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 . האחרונה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים  .10

 בחלופקה הרלוונטית[ Xלה ]יש לסמן אאחד מ
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_______________ 

 

 

  '1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א 
 .המציע)להלן "חוק שוויון זכויות"( לא חלות על 

  'והוא מקיים אותן. המציעלחוק שוויון זכויות חלות על  9הוראות סעיף  –חלופה ב 
 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[: –שסימן את חלופה ב'  מציע]ל

 ( 1חלופה )– עובדים; 100-מעסיק פחות מ המציע 

 ( 2חלופה )– עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנהל  100מעסיק  המציע
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות  –חוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך ל 9חובותיו לפי סעיף 
 בקשר ליישומן.

התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  המציעבמקרה ש
( ונעשתה אתו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )

ממנו, מצהיר כי פנה  כנדרש  המציע –שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 
לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

למנכ"ל  העתק מהפניההמציע מתחייב להעביר  –לעיל  10במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .11
ימים מ"מועד ההתקשרות",  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וכהגדרת מונח זה בחוק 
 

 , זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.שמיזהו  .12
 
 
 

_________________     ___________________         ___________________ 
 ת.ז    שם    תאריך

 
 
 

 אישור
 

. ________________, מאשר, כי ביום _____________, הופיע בפני אני  הח"מ, עו"ד, מ.ר
ת.ז. _______________, המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו נושא 

הצהיר בפני על  נכונות   -לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 
 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

_____________ 
  עו"ד
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_______________ 

 

 

 אישור המציע -' גנספח 

 

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור 

 במכרז וכי אנו עומדים בכל תנאיו.

  

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

_______________ 

 חתימה

 

 אישור רו"ח/עו"ד

 

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי 

חוק החברות )נוסח חדש(, שאינו נמצא בהליכי פירוק ו/או \המציע היא חברה רשומה לפי פקודת

לא הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי מורשי החתימה שלו לצורך חתימה על הסכם זה 

___________נושא ת.ז.____________, -______________ והם____________ 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 
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_______________ 

 

 

 ליסינג -אישור ביטוחי נותן השירותים  -'נספח ד 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  במקרהוחריגיה. יחד עם זאת, 

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם
המרכז האקדמי לבו/או 

חברות הבנות ו/או חברות 
ו/או חברות קשורות אחיות 

ו/או חברות שלובות ו/או 
 עובדיהם ו/או מנהליהם

 שם
____________________ 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

השכרת רכב אחר: ☐
 בליסינג

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 ______אחר: ☐
 

 מס' זיהוי:
580018281 

 ת.ז./ח.פ.
___________________ 

 מען
 , ירושלים21הועד הלאומי 

 

 מען
 

___________________ 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
  חריגים וביטול

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

חבות   צד ג'
כלפי צד 
שלישי, 

מהדורת 
ביט 

____ 

   
5,000,000 

 
 ₪ 

 
302 ,304 ,307 ,309,311, 
312 ,315 ,321 ,322 ,328 ,
329 

חבות   אחריות מעבידים
מעבידים 
מהדורת 

ביט 
____ 

   
20,000,000 

 
 ₪ 

 
304 ,309 ,319 ,328 

      אחריות מקצועית
4,000,000 

 
 ₪ 

301 ,302,303 ,304 ,309 ,
321 ,325 ,326 ,327  ,328 ,
 חודשים 12 – 332

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
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 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 


