
 

  רכב בשיטת ליסינג תפעולי השכרתלאספקת שירותי  7001/201מכרז  

 נוהל המכרז ותנאיו - חלק א'

 מכרז לאספקת בזה מתפרסםובאתר האינטרנט  בעיתונים יומיים שפורסמה 5.1.2017יום מ הלהודעבהמשך 

 הלאומית להסמכת מעבדות.עבור הרשות  רכב בשיטת ליסינג תפעולי השכרתשירותי 

 כללי .1

למתן שירותים הצעות את בזמזמינה  1"(הרשות)להלן: " הלאומית להסמכת מעבדותת הרשו 1.1

)לרבות שירותי ניהול, תפעול, תחזוקה ושירותים נלווים כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי  להשכרת

 כמפורט במכרז זה.והכל  ,עבור הרשות( "השירותים" )להלן:לכלי הרכב( 

כלי  7, מתוכם "(כלי הרכב" או "הרכב)להלן: "כלי רכב  9מבקשת לחכור בליסינג תפעולי הרשות 

כלי רכב מסוג סקודה  2-)להלן: "אלנטרה"(, ו inspireאוטומט  1.6רכב מסוג יונדאי אלנטרה 

צבע הרכב ייקבע בתיאום מראש עם הרשות.  אוטומט סטייל )להלן: "אוקטביה"(.  1.4אוקטביה 

מערכת  הסופק כשמותקנת בהאוקטביה ת האלנטרה תסופק כשמותקנים בה חיישני רוורס.

רכב כלי הב. ( וכן קליפס מעמד מקורי יבואן לסלולריwazeוניווט ) מצלמת רוורסמולטימדיה, 

; הרשות תודיע לזוכה על זהותה של בהתאם לבחירת הרשותלתדלוק אוטומטית תותקן מערכת 

הרשות  טית המתאימה;חברת הדלק והזוכה יתקין, באחריותו ועל חשבונו, את המערכת האוטומ

כאשר לרשות יש זכות, מעת לעת ולפי  שא בעלות הדלק;יות תתקשר במישרין עם חברות הדלק

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את ההתקשרות עם חברת הדלק וככל שהדבר יהיה כרוך 

בהתקנת מערכת תדלוק אוטומטית אחרת, הזוכה יבצע את ההחלפה כאמור על חשבונו 

 .לפחות 630דגם   Mobileyeשלהתראה  כל כלי רכב יסופק כשמותקנת בו מערכת .וובאחריות

מובהר, כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיל או 

להקטין את מספר כלי הרכב שיועמדו לשימושה על ידי הזוכה ו/או לשנות את הדגמים ו/או 

רכב והיא רשאית גם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא הסוגים ו/או הדרגות של כלי ה

ייאמר כבר עתה, כי הרשות תחכור כלי   להזמין את כל כמות כלי הרכב ו/או שלא לתקופה מלאה.

יחד עם זאת מובהר, כי אין באמור משום התחייבות   .מסוג אחר, עבור מנהל הרשות רכב נוסף,

 של הרשות.

, )לפי תקופת ההתקשרות המקובלת אצל הזוכה( חודשים 36-30 תקופת ההתקשרות תעמוד על 1.2

פרק הזמן היא מובהר, כי תקופת ההתקשרות והיא תימנה החל ממועד מסירת הרכבים לרשות. 

על ההסכם ועד היום האחרון למתן שירותים על פיו, כלומר בתום כל הרשות מרגע חתימת 

תסתיים  השכרתםתקופת ם , אף אשל כל כלי הרכב שיוזמנו על פי ההסכם ההשכרהתקופות 

 לאחר תום תקופת ההסכם להזמנת כלי רכב.

                                                      

ו/או  של הרשות ו/או לועדת המכרזים הלאומית להסמכת מעבדות לרשות בכל מקום במסמכי מכרז זה בהם נאמר "הרשות" הכוונה 1

 לגורם המוסמך ברשות, לפי העניין.
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מתן השירות על פי מכרז זה יתבצע בהתאם לדרישות המכרז, תוך עמידה ביעדים, בנורמות  1.3

בהסכם ובנספח הטכני, במיומנות מקצועית גבוהה המפורטים השירות ובלוחות הזמנים 

 ם להוראות כל דין.ובסטנדרטים גבוהים המקובלים בתחום, ובהתא

לצורך קיום קשר יעיל עם המציעים הפוטנציאליים, מתבקש כל מי ששוקל הגשת הצעה במכרז  1.4

)אשר עד ובכפוף להגשת הצעה במכרז אינו נחשב כמציע(, לשלוח לרשות, לכתובת הדואר 

יכללו מספר פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני , את פרטיו שilanl@israc.gov.ilהאלקטרוני 

ו/או להלן שאליו ניתן יהיה לשלוח עדכונים. מובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מכל הוראות המכרז 

 כדי להטיל על הרשות חובה לשלוח עדכונים כלשהם למשתתפים במישרין.

 מסמכי המכרז .2

; )ב( טופס חלק א' -מכרז ותנאיו חלקים: )א( חלק כללי בו מפורטים נוהל הארבעה למכרז זה  2.1

; )ד( תצהיר העסקת עובדים זרים חלק ג' -; )ג( תצהיר עמידה בתנאי הסף חלק ב' -הגשת הצעה 

( מהווים מסמכי המכרז""כל המסמכים המפורטים לעיל )להלן:  .חלק ד' -ותשלום שכר מינימום 

 חלק בלתי נפרד מהמכרז ויש לראותם כמשלימים זה את זה. 

 ובאתרבעיתונים יומיים  השפורסמ ,5.1.2017מיום  הההודעעל החלקים דלעיל, יראו את בנוסף  2.2

במקרה של סתירה בין  את הגשת ההצעות, כחלק בלתי נפרד מהמכרז. הוהמזמינהאינטרנט 

 הליסינגנוסח הסכם מסמכי מכרז זה; המסמכים השונים, סדר עדיפות המסמכים יהא כדלהלן: 

 .שייחתם בין הצדדים

. www.israc.gov.il במסמכי המכרז באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו:לקבל  לעיין ניתן 2.3

 עבור רכישת מסמכי המכרז.השתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום 

 השירותיםפרטי  .3

הזוכה יחויב במתן כלל השירותים המפורטים בהסכם ובנספח הטכני, ובכלל זה אספקת כלי  3.1

כב, השגת כל הרישיונות והביטוחים הנדרשים, ונשיאה בכל הרכב, ניהול, תפעול, אחזקת כלי הר

התשלומים, האגרות ו/או המסים הנדרשים לתפעול מלא וחוקי של כלי הרכב, והכל תוך עמידה 

ביעדים, בנורמות השירות ובאמנת השירות כמפורט במסמכי המכרז, במיומנות מקצועית גבוהה 

 ל דין.התאם לכבמקובלים בתחום והם ובסטנדרטים גבוהי

 :כדלקמן ,לפי הפירוט יהיוהזוכה תנאי ההתקשרות עם  3.2

)לפי תקופת ההתקשרות המקובלת  חודשים 36-30 לכל כלי רכב תהא ההשכרהתקופת  3.2.1

          כל תקופת התקשרות, למובהר, כי מבחינת הרשות ניתן להציע הצעה אצל הזוכה ו

 ;חודשים והדבר אינו משפיע על הניקוד( 36עד  30-מ
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הרשות יחד עם זאת, ; ק"מ 25,000עד תהא של כל כלי רכב הקילומטר השנתית  מכסת 3.2.2

, אלא אם ממוצע לגבי רכב מסויים בגין חריגה מהמכסהבתשלום עודף לא תחוייב 

ק"מ, ובמקרה כזה  25,000-הקילומטרים השנתי של כל כלי הרכב שבידי הרשות חרג מ

בפועל מעבר בגין החריגה )כמפורט בטופס ההצעה( הרשות תישא בעלות הנוספת 

 ;ק"מ 25,000 -למכסת ה

תתקשר הרשות  לפי בחירת הרשות. לתדלוקאוטומטית בכל רכב תותקן מערכת  3.2.3

הרשות תודיע לזוכה על זהותה של  ותשא בעלות הדלק. במישרין עם חברות הדלק

חברת הדלק והזוכה יתקין, באחריותו ועל חשבונו, את המערכת האוטומטית 

ת יש לזכות, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות לרשוהמתאימה. 

את ההתקשרות עם חברת הדלק וככל שהדבר יהיה כרוך בהתקנת מערכת תדלוק 

ולא תהיה  אוטומטית אחרת, הזוכה יבצע את ההחלפה כאמור על חשבונו ובאחריותו

מי מטעמה בקשר לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הרשות ו/או כל 

השוכרת מתחייבת להודיע לספק הדלק על סיום תקופת השכירות לצורך חסימת  ;לכך

 הדלקן. פירוק מערכת התדלוק יבוצע על ידי הזוכה.

 ;קדון בסכום שלושת חודשי ההשכרה האחרוניםיפהרשות תעמיד  3.2.4

 ;ימי עבודה ממועד החתימה על החוזה 20בתוך מועד מסירת הרכבים יהיה  3.2.5

לשם תחזוקת  שהיא, מכל מין וסוג שהוא ובכל היקף שיידרשכל הוצאה בשא יהזוכה  3.2.6

שרות נהגים; אגרת הרישוי ואגרת מבחן הרישוי השנתי )טסט(;  :הרכב ובכלל זה

: כל נהג ובכל וצעיר מקיף לנהג חדש עלויות ביטוח הרכב הכוללות ביטוח חובה, כיסוי

 ועוד. ;גיל

בכל מקרה ותה רמת רכב או ברמה גבוהה יותר מאיספק רכב חלופי מסוג פרטי הזוכה  3.2.7

עד -. זמן אספקת הרכב החלופישל טיפול תקופתי, תאונה, תקלה, גניבת הרכב וכדומה

, תלווה ההודעה בהמצאת אישור הגשת תלונה גניבת הרכבבמקרה של  .14:00שעה 

 במשטרה בדבר הגניבה. 

ות מכל מין וסוג  הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כללי 3.2.8

כי  ,מובהר .והיא תהיה סופית ומלאה ותכלול גם מע"מ יםרותיהכרוכים במתן הש

 ;, מכל סיבה שהיאהרשות לא תשלם כל סכום נוסף על הסכום המוצע
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הסכם ההתקשרות בין הרשות לבין הזוכה יכלול את כל התנאים דלעיל ובנוסף יכלול  3.2.9

יצרף להצעתו את נוסח הסכם ההתקשרות את התנאים המקובלים בשוק. כל מציע 

תנהל הרשות המקובל אצלו. לאחר בחירת הזוכה, על פי התנאים המפורטים בחלק זה, 

במידה ולא  הזוכה בקשר לתנאי הסכם ההתקשרות המקובל כאמור.משא ומתן עם 

תושג הסכמה לגבי תנאי ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי 

ות, הרשות לא תתקשר עם הזוכה, זכייתו תבוטל מדעיקרא כאילו והמוחלט של הרש

תה, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הרשות ילא הי

 .והמציע שהוכרז על ידי הרשות ככשיר שני יוכרז כזוכהו/או כל מי מטעמה בקשר לכך, 

 

 תנאי סף להגשת הצעות .4

דרישות הבכל  , במועד הגשת ההצעה,עומדאת מסמכי המכרז ושהגיש  מציערשאי להשתתף במכרז כל 

 (:כ"מציע" ייחשב כל מי שהגיש הצעה בהתאם לתנאי המכרזהבאות )

 המציע הוא תאגיד המאוגד כדין בישראל. 4.1

 ,בידי המציע כל האישורים הדרושים על פי כל דין לעסוק בתחום הליסינג התפעולי לכלי הרכב 4.2

 ביצוע כלל התחייבויותיו על פי מכרז זה. הרלוונטיים והנדרשים ל

לפחות לפני המועד האחרון  שנים חמשת ליסינג תפעולי טכלי רכב בשי בהשכרתהמציע עוסק  4.3

 להגשת ההצעות.

המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי באמצעות כלי רכב שבבעלותו: )א( לגופים ציבוריים, או )ב(  4.4

 רכב.  כלי 500לתאגידים עסקיים בהיקף של לפחות 

 .1976-כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והוא המציא את  4.5

 , בדבר עמידה בתנאי הסף.'גחלק כהוא חתם ועומד בדרישות התצהיר המצורף  4.6

כדין ותשלום  , בדבר העסקת עובדים זריםחלק ד'כהוא חתם ועומד בדרישות התצהיר המצורף  4.7

 שכר מינימום.

 בויות של המציעמצגים והתחיי .5

 בעצם הגשת הצעתו במכרז המציע מצהיר ומתחייב כלפי הרשות, כדלקמן:

הוא מכיר היטב את הדין הישראלי, לרבות את דיני המכרזים החלים בישראל, את כל דרישות  5.1

 הרישום והרישוי החלות על המציעים ו/או הזוכים במכרז.
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הרלבנטיים, מכל סוג ומין שהוא, בקשר  םל הנתוניכהוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז, ואת   5.2

יצע את כל הבדיקות הרלוונטיות בי בקשר עם הצעתו וכו/או ו/או בקשר עם השירותים עם המכרז 

על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שהסתמך על כל מידע שניתן לו, אם  בקשר לכך באופן עצמאי

, ומתוך הבנה צעתו במכרז על בסיס זהאת ה , וכי הגישוככל שניתן, על ידי הרשות ו/או מי מטעמה

. והסכמה לכל תנאי המכרז, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לאופן בו תיבחר ההצעה הזוכה

או ו/ למכרז זה כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור ,יהיה מנוע מלטעון ,מציע שהגיש הצעה

ר או מצג שנעשה על ידי הרשות ו/או לשירותים ו/או כי הוא הסתמך באופן כלשהו על דב לתנאיו

 .ו/או מי מטעמה

במסמכי המכרז )על נספחיו(, לרבות לכל  מביע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמורהוא  5.3

 , והוא מצהיר ומתחייב, כי אין לו ולאהזוכהוהשיקולים הנלקחים בחשבון בבחירת  תנאי ההסכם

ביעה מכל מין וסוג, כנגד ו/או בקשר עם ו/או דרישה ו/או ת טענה תהיה לו ו/או למי מטעמו כל

 .תנאי המכרז )על כל נספחיו( ו/או תנאי ההסכם

הוא מסכים לכך שהרשות תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובדרך  5.4

גת, חסרה או פגומה, לתקן או להשלים את יובתנאים שתקבע, לאפשר למציע שהצעתו מסו

 מציע להותירה כפי שהיא.הצעתו, או אף לאפשר ל

ואינו מעורב, במישרין או בעקיפין, בהגשת הצעה נוספת במכרז מהצעה אחת הוא לא הגיש יותר  5.5

מעבר להצעות שהוגשו במפורש על ידו. המציע, בעל עניין בו וכל גוף שהמשתתף הוא בעל ענייו בו 

עתו של המציע עם נושא משרה באחד מהם, וכל מי מטעמו של אחד מהם, לא יפעלו לתיאום הצ

 הצעת מציע אחר כלשהו, בכל אופן שהוא, לרבות החלפת מידע, הערות ו/או הבנות.

אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות ו/או כל מי מטעמה בקשר  5.6

 לתיקונים שנעשו בנוסח הקודם של המכרז דנן ולכל הקשור והכרוך בכך.

 .1993-לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג )א(6הוא עומד בדרישות תקנה  5.7

צד לו, )לרבות בעלי מניותיו ו/או נושאי המשרה שלו( לפי כל דין או הסכם שהמציע  ,אין מניעה 5.8

 כלפי הרשות. להשתתפותו במכרז ולביצוע כל התחייבויותיו

 הגשת הצעות .6

רת כנברחוב  ,הלאומית להסמכת מעבדותמשתתף במכרז יגיש הצעתו למכרז במשרדי הרשות  6.1

 ה'  עד יום, )ולא בדואר או בפקס( במסירה ידנית לודב )בנין חאן(, קריית שדה התעופה,

 א'.בקומה  לתיבת המכרזים המצויה במשרדי הרשות 12:00עד השעה  1.201719.

הצעת  .שתפרסםהאמור לפי שיקול דעתה, בהודעה ההגשה את מועד  דחותרשאית לתהא הרשות  6.2

היה מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות, והרשות ת ימים 120למשך  המציע תהיה בתוקף

קבע על ידה עד למועד אשר יי , כולה או חלקה,רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו
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למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הארכת והמציע יפעל בהתאם. 

 .המועד כאמור

במועד האחרון מצאו בתיבת המכרזים ישתתפו במכרז רק הצעות, שימובהר בזאת כי בכל מקרה י 6.3

לא יתקבלו את ההצעות יש להגיש, כמתואר לעיל, במסירה אישית לרשות. . להגשת ההצעות

שלא יוגשו לרשות במסירה אישית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יתקבלו הצעות  הצעות

ץ להגיש את ההצעות מספיק זמן מראש, כדי שלא מומל .השישלחו בדואר או באמצעות פקסימילי

 לאחר בהגשתן עקב עיכובים ותקלות שונות.

הרשות תהא רשאית לפסול על סף הצעה שלא תוגש במועד כאמור, או שתוגש שלא בהתאם לתנאי  6.4

לפי שיקול דעתה הבלעדי  -המכרז, או לקבל אותה למרות אי עמידתה בתנאים כאמור, הכל 

 מבלי שתהא עליה חובת הנמקה.והמוחלט של הרשות ו

וכן סיכום  הרשות,כל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, וכן כל שינוי או הבהרה שיינתנו על ידי  6.5

יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי הישיבה שתיערך עם הזוכה לצורך תחילת ההתקשרות, 

 המכרז.

ים שיוגשו על ידי המציע לעבד את המסמכ הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 6.6

 להסכם עם הזוכה. למסמכים מחייבים שיצורפו

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  שאתלא הרשות  6.7

או חלק  וכול מכרזאת ה לבטלהרשות רשאית בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. 

ומבלי  ה( בכל עת לפי שקול דעתוב הנקוביםי מועדים )לרבות עדכונ וולעדכנ ווכן לשנות והימנ

 או נזקיו.ו/ הוצאותיולפצות או לשפות את המציע בגין  העלי אשיה

, מכל מין הכרוכות בהכנת הצעה וכל ההוצאות האחרות , מכל מין וסוג,ההוצאותכי כל  ,בהרמו 6.8

קשר לתוצאות  הקשורות למכרז או למסמכי מהמכרז, יהיו על חשבון המציע, ללא כל וסוג,

למען הסר כל ספק מובהר, כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או  .רזכהמ

( האו נציגי ה, שלוחיה)לרבות מי מעובדי ה, או מכל גורם מטעממהרשותתשלום ו/או השתתפות 

בקשר עם על כל נזק ו/או הוצאה שישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או 

 ההצעה, קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו. 

ם אם ג ,מהמועד האחרון להגשת ההצעות כאמור לעיליום  120למשך המציע תהא תקפה הצעת  6.9

מתנאי המכרז או הציג  עד אז נקבע זוכה במכרז, וזאת למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו

, מכל סיבה הרשותלא ימלא אחר ההסכם שיחתם עם  מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו או

 שהיא, וההסכם יבוטל.
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( עותקים של הצעתו 2)שני , ויגיש לרשות על ידי בעל הסמכות לחייבוכל מציע ימלא ויחתום  6.10

 )מקור + עותק(, שיכללו את המסמכים והמידע שלהלן: 

ציע בצירוף מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המ כל)א(  6.10.1

 על כל אחד ממסמכי המכרז וההסכם. חותמת המציע

לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי , ת, אך לא חייבתרשאי( הרשות תהא ב)

ו/או  שלא לקבל הצעה שבה הוכנסו שינוייםשתהא עליה חובת הנמקה ו/או שימוע, 

וחלט, לקבל הרשות תהא גם רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמ כאמור. תיקונים,

הצעה שנעשו בה שינויים או תיקונים כלשהם, תוך התעלמות מכל שינוי ותיקון שנעשו, 

והנוסח המחייב יהיה תמיד נוסח מכרז זה ו/או נוסח שקבעה הרשות, כאמור, בהתאם 

לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. למציע כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 הרשות בעניין זה.תביעה בקשר עם החלטתה של 

ונחתם על  אשר מולא כנדרש ,למסמכי מכרז זה חלק ב'כהמצורף  ,טופס הגשת הצעה 6.10.2

 ידי המציע.

ידי בעל הסמכות לחייב את -, כשהם חתומים עלד'-חלקים ג'כהתצהירים המצורפים  6.10.3

 המציע ומאושרים על ידי עו"ד כנדרש.

ל ידי עו"ד/רו"ח בדבר אישור חתום על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע ומאושר ע 6.10.4

 .לעיל 4.4-ו 4.3הדרישות המפורטות בסעיפים 

  העתק תעודת האגד של המציע מאושרת על ידי עו"ד. 6.10.5

אישור עו"ד על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע  6.10.6

 בחתימתם.

, מאושרים 1976-הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו כל האישורים 6.10.7

 על ידי עו"ד.

הסכם ההתקשרות המקובל אצל המציע והמוצע על ידו להתקשרות עם הרשות )כאשר  6.10.8

 מובהר, שוב, כי הוראות מכרז זה גוברות על האמור בהסכם ההתקשרות כאמור(.

א את האישור והתצהיר אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, על המציע להמצי 6.10.9

 .1992-ב לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב2הנדרשים בהתאם לסעיף 

 .במתן שירותים דומיםפרופיל של המציע ובו פירוט ניסיונו המקצועי  6.10.10

פירוט הרכבים  בצירוף ,כלי רכב כל אחד 10לפחות  השוכריםקוחות ל 10רשימה של  6.10.11

 הקשר. יי אנשות ופרטשמ, וכן את )משפחתי / מנהלים( להם המושכרים
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 יקולים לבחירת ההצעה הזוכהלבים ושש .7

 .70% -מחיר  30% -השיקולים לבחירת ההצעה הזוכה יהיו: איכות  7.1

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף -שלב א'  7.2

 רק הצעות שעומדות בכל תנאי הסף יבדקו לגופן והצעות שאינן עומדות בתנאי הסף יפסלו.

 ההצעותאיכות בדיקת  -שלב ב'  7.3

 יהיו, כדלקמן:ההצעה איכות בבחינת המידה והמשקלות אמות 

ההצעה  .מניקוד האיכות 20% -משך הזמן ממועד הקריאה ועד קבלת רכב חלופי  7.3.1

 20למשך הזמן הקצר ביותר כאמור תקבל את מלוא הניקוד בגין סעיף זה )קרי: 

 ביותר כאמור.הטובה נקודות(. ההצעות האחרות ינוקדו באופן יחסי להצעה 

. ההצעה למשך מניקוד האיכות 10% -זמן לקבלת שירות דרך מניידת שירות משך ה 7.3.2

נקודות(.  10הזמן הקצר ביותר כאמור תקבל את מלוא הניקוד בגין סעיף זה )קרי: 

 ההצעות האחרות ינוקדו באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר כאמור.

תקנת כל לההתחייבות . מניקוד האיכות 10% -החלפת רכיבים בחלפים מקוריים  7.3.3

נקודות(.  10הרכיבים בחלפים מקוריים תקבל את מלוא הניקוד בגין סעיף זה )קרי: 

ההצעות להחלפה חלקית בחלפים מקוריים, ינוקדו באופן יחסי. הצעות אחרות לא 

 יקבלו ניקוד בגין סעיף זה.

 .מניקוד האיכות 40% -לעיל  6.10.11כאמור בסעיף מתוך רשימת הלקוחות  המלצות 7.3.4

המלצות טובות )על פי האמור בהמלצה ו/או לפי בדיקת הרשות( יקנו את מלוא  4

ה יותר של המלצות טובות יקנו כנקודות(. כמות נמו 40הניקוד בגין סעיף זה )קרי: 

 ניקוד יחסי.

 נקודות(. 20)קרי:  מניקוד האיכות 20% -התרשמות כללית  7.3.5

 בדיקת הצעות המחיר -' גשלב  7.4

 המחיר יהיו, כדלקמן:בבחינת אמות המידה והמשקלות 

. ההצעה לדמי החכירה מניקוד המחיר %70 - דמי החכירה החודשיים לרכב 7.4.1

נקודות(.  70)קרי:  הנמוכים ביותר תקבל את מלוא הניקוד בגין סעיף זההחודשיים 

 אמור.ההצעות האחרות ינוקדו באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר כ

)בכפוף לחיוב הרשות רק בעת  ק"מ 00052,מכסת החכירה לכל ק"מ נוסף מעבר לדמי  7.4.2

ההצעה  .המחירניקוד מ 10% – (חריגה מהמכסה בממוצע לגבי כל הרכבים שבידה

לדמי חכירה נוספים הנמוכים ביותר כאמור תקבל את מלוא הניקוד בגין סעיף זה 

 באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר כאמור.נקודות(. ההצעות האחרות ינוקדו  10)קרי: 
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)בחלוקה שווה בין דמי השתתפות לנהג  המחירניקוד מ %10 - דמי השתתפות עצמית 7.4.3

שאינו צעיר ואינו חדש, לנהג צעיר ולנהג חדש(. ההצעה לדמי השתתפות עצמית 

הנמוכים ביותר )על בסיס ממוצע פשוט של שלושת הסוגים של דמי ההשתתפות 

נקודות(. ההצעות האחרות  10ת מלוא הניקוד בגין סעיף זה )קרי: כאמור( תקבל א

 ינוקדו באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר כאמור.

. ההצעה לתוספת תשלום מניקוד המחיר 10% – תשלום בגין נהג חדש / נהג צעיר 7.4.4

נקודות(. ההצעות  10הנמוכה ביותר תקבל את מלוא הניקוד בגין סעיף זה )קרי: 

 באופן יחסי להצעה הנמוכה ביותר כאמור. האחרות ינוקדו

 בחירת ההצעה הזוכה -שלב ד'  7.5

לגבי כל הצעה יערך חישוב של ניקוד האיכות וניקוד המחיר וייעשה שקלול לפי  7.5.1

. ההצעה בעלת הניקוד הגבוה X 30%+ ניקוד האיכות  X 70%הנוסחה: ניקוד המחיר 

 ביותר תבחר כהצעה הזוכה.

תבחר כשיר שני וכשיר שלישי, שיהיו ההצעות  בנוסף לבחירת הזוכה, הרשות 7.5.2

ה ושלישית לאחר הזוכה. הצעות הכשיר השני והכשיר יהמדורגות, בניקוד הכולל, שני

השלישי יעמדו בתוקף למשך שלושה חודשים ממועד הודעת הרשות על ההחלטה 

כאמור, וזאת למקרה שבו הרשות תחליט, כאמור לעיל, שלא להתקשר עם הזוכה ו/או 

ר השני. במידה והרשות תחליט שלא להתקשר גם עם הכשיר השלישי, יבוטל הכשי

 המכרז.

ומבלי  הבלעדי השלא לבחור באף אחת מן ההצעות, הכל לפי שיקול דעת תרשאיהרשות מובהר, כי  7.6

חשש ממשי שהמציעים לא לרשות יש ששתהא עליה חובת הנמקה, בפרט, אך לא רק, בשל כך 

 ו/או כאשר הרשות סבורה שההצעה אינה כדאית כלכלית למציע יעמדו בהתחייבויותיהם כלפיה

על ידי לקבל הצעה כלשהי אם  תמתחייבהרשות אינה במיוחד . ו/או תכסיסנית ו/או בלתי סבירה

להתנות את הרשות כן רשאית  רשות.לחרוג מהסכום המאושר בתקציב ה העלולהרשות קבלתה 

 .יה בתנאים ללא חובת הנמקהיהזכ

, במטרה ה, לבוא בדברים עם הזוכיא תורהאו מי שההרשות, במכרז, רשאית  הזוכלאחר קביעת ה 7.7

לבטל את כאמור,  ולא ישפר את הצעתוהזוכה , ובמידה הצעתואת ו/או לשנות או לשפר ו/לתקן 

זכייתו במכרז ו/או שלא להתקשר עימו, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

 .מה בקשר לכךהרשות ו/או כל מי מטע

מובהר, כי הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאפשר למציע, שהצעתו חסרה  7.8

ו/או פגומה, לתקן את הצעתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות ומבלי שתהא עליה 

חובת הנמקה ושימוע ומבלי שהחלטתה תקים למציע )לרבות למציע שהצעתו חסרה או פגומה 

(, טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כלפי הרשות ו/או כל מי מטעמה בקשר כאמור

 להחלטתה.
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 הבהרות, שינויים ותיקון פגמים .8

 איתו יש להתקשר בכל עניין הקשור למכרז הוא:הרשות איש הקשר מטעם  8.1

כתובת מייל: ; 03-9702413פקס: ; 219שלוחה  03-9702727טלפון: ; אילן לנדסמןשם: 

ilanl@israc.gov.il. 

 ,על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות 8.2

אי התאמות בין מסמכי המכרז, או לא יבין המציע פרט כלשהו מהכתוב במכרז, עליו לפנות 

 .בהתאם לתנאים הקבועים במכרז ולפרט על כך בכתבלרשות 

מציע אשר לא  .0012:בשעה  1.201711.יום לא יאוחר מלרשות פניה ובה פירוט כאמור תימסר  8.3

יהיה מנוע מלטעון לא תהא לו כל דרישה ו/או טענה ויפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, 

 בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה אי התאמה או אי הבנה כאמור.

 ותק מכל תשובה שניתנה, עתפרסם מענה לשאלות ההבהרה יעשה בכתב, בשפה העברית. הרשות  8.4

, זאת מבלי לזהות את הפונה. הרשות אינה חייבת לענות על כל www.israc.gov.ilבאתר הרשות 

השאלות שנשאלו או על חלקי שאלה שנשאלה, לרבות אם סברה כי התשובה מובנת מאליה, או כי 

את מבלי שתהא השאלה אינה אלא הצעה לשינוי ההליך או לתיקונו ולא בקשה להבהרת תוכנו, וז

 עליה חובת הנמקה.

 הרשות,כי הבהרות, תיקונים או שינויים כלשהם שיעשו בקשר עם המכרז לא יחייבו את  ,ובהרמ 8.5

לצורך כך. מסמכי הבהרה או  המי שהוסמך על ידעל ידי או הרשות על ידי  ,אלא אם נערכו בכתב

נדרשים לצרף את מסמכי המציעים תיקון כאמור יהיו מחייבים ויחשבו כחלק ממסמכי המכרז. 

 ההבהרה להצעה שיגישו כאשר הם חתומים כנדרש לגבי כל מסמכי המכרז, כאמור לעיל.

לצורך כך, שלא תינתן בכתב, לא תיצור בסיס לטענת על ידה או מי שהוסמך הרשות כל תשובה של  8.6

 .כלפי הרשות השתק או מניעות

ירות בין מסמכי המכרז או בהם, למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בה 8.7

את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות או הרשות תקבע 

 .שבחרה הרשותסתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות 

המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה מתנאי מסמכי המכרז. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת  8.8

ובין  נלוויםבין בגוף המסמכים בין במסמכים  הסתייגות או שינוי חוסר, וספת,תהמציע לרבות 

את  לפסול, בין היתר, רשאיתא יהמוחלט, וה הבהתאם לשיקול דעתהרשות נהג תבדרך אחרת, 

 .נעשוההצעה או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא 

מכרז השונים או בין הוראות שונות באותו מסמך יפורשו כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי ה 8.9

 .הרשותאו את זכויות ו/באופן המרחיב את חובות המציע 
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מסמכי מעטפת המכרז והסכם מהווים מקשה אחת ותנאים משלימים למען הסר ספק מובהר, כי  8.10

מכי לבין הזוכה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מס רשותבהתקשרות בין ה

קבע את הפרשנות ו/או ההוראה המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או הרשות תהמכרז או בהם, 

ה תביעה הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות ו/או ההוראה שבחר

 הרשות.

 דיון עם המשתתפים ותיקון הצעות .9

מנת שההצעות יקבלו את המשקל  ההצעות תיבחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי המציעים. על 9.1

הראוי להן, המציעים נדרשים לתת פירוט נרחב של הצעתם. עם זאת הרשות רשאית לדרוש 

השלמות ו/או לקבל הבהרות מהמציעים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא עליה חובת 

 הנמקה ושימוע.

לבוא בדברים עם הרשות  לחייב את כדיאמור אין בכי , מובהר ומודגש במפורש למען הסר ספק 9.2

המציעים, על מנת לאפשר להם לתקן את הצעותיהם בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז, או 

 כדי לאפשר למציע לחזור בו מפרט מפרטי הצעתו.

במטרה לשפר או ולנהל עמו משא ומתן לבוא בדברים עמו הרשות ת רשאילאחר קביעת הזוכה, גם  9.3

 לתקן את הצעתו.

על ההסכם ה מור לעיל, רשאי הזוכה במכרז, לאחר זכייתו ואף לאחר החתיממבלי לגרוע מהא 9.4

לבחון או  תחייבהרשות אינה עימו, להציע שינויים או שיפורים ביחס למפרטי המכרז וההסכם. 

הצעה כאמור ללא מתן כל הנמקה, או להתנות את  לדחות תרשאיהיא  לדון בהצעה כאמור, וכן

כל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליה חובת ה, והשיראה ל בכל תנאיה הסכמת

 הנמקה ו/או שימוע.

 הודעת הזכייה .10

 .הרשותיה במכרז תהא בכתב, חתומה על ידי המוסמך לכך מטעם יהודעת הזכ 10.1

על הרשות והקיבול יעשה רק עם חתימת לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה,  10.2

מהווה הצעה בלתי הדירה, במכרז , כי הגשת ההצעה רובהלמען הסר ספק מ .ההתקשרות הסכם

 .שהמציע אינו יכול לחזור ממנה

נחתם ההסכם עם הזוכה במכרז, יהיה הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או חובה בהתבסס  10.3

על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 , בין לפני שנחתם ההסכם ובין לאחר שנחתם.פה-לבכתב ובין בע להסכם, בין

מודגש, כי תנאי מכרז זה יהוו נספח להסכם ההתקשרות עם הרשות ותנאיו יגברו על כל דבר  10.4

 שקבוע בהסכם ההתקשרות.
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לרשות זכות לסיים את ההתקשרות, כולה או חלקה, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה  10.5

ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע, לרבות בשל הפרות מצד הזוכה הבלעדי והמוחלט 

)לרבות מצבם המכאני של כלי הרכב(, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או 

זכות כלפי הרשות ו/או כל מי מטעמה בקשר לכך, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים 

 שעומדים לרשות על פי כל דין.

 ריותאח .11

ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בהכנת הצעה וכל ההוצאות האחרות, מכל מין כי כל  ,רמובה 11.1

 וסוג, הקשורות למכרז או למסמכי המכרז, יהיו על חשבון המציע, ללא כל קשר לתוצאות המכרז. 

שיגרמו  , מכל מין וסוג שהואהוצאה או נזקכל בכל אחריות ל ולא ישאהרשות ו/או מי מטעמה  11.2

זה, ובפרט בשל אי קבלת למכרז במסגרת ו/או בקשר  קשר עם הצעתוו/או למי מטעמו, ב מציעל

 הצעתו.

למען . במכרזבקשר להשתתפותו  כאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהוז לא יהא המציע 11.3

הסר כל ספק מובהר, כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או 

תפות מהרשות ו/או מכל גורם מטעמה )לרבות מי מעובדיה, שלוחיה או נציגיה( על כל נזק השת

ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, שישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם 

 המכרז, לרבות קיומו, הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

בכל  ו,ולעדכנ ווכן לשנות ונממאו חלק  וכולהמכרז את  לבטלהרשות רשאית את, כי זב מובהר 11.4

ה הבלעדי קול דעתילפי ש ,בכל עת -צורה שהיא, באופן מלא או חלקי, למועד או באופן קבוע והכל 

לפצות או לשפות את  העלי אומבלי שיה והמוחלט, מבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע,

 ירים או עקיפים(.כל הוצאה ו/או נזק שנשא בהם )ישהמציע בגין 

 גילוי מידע .12

מציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר הרשאים לדרוש מימונה מטעמה, או מי ש הרשות, 12.1

זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר 

המידע הדרוש או  אתלרשות מציע אשר נמנע מלמסור  עניין בגילויו.לה יש של הרשות  השלדעת

 .לפוסלהשלא לדון בהצעתו או  ת הרשותמסר מידע לא נכון, רשאי

 כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקירשות, זכה המציע, ולאחר מכן התברר ל 12.2

לבטל את זכייתו מעיקרא מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי  ת הרשותבלבד, או מידע מטעה, רשאי

 ו.או החזר הוצאות כלשה

לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל  םרשאיהרשות או מי שהיא תורה לו,  12.3

או תאגיד אחר, אמצעי שליטה ו/גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם 

 במציע.
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גשת מידע שימסור המציע. בההאמיתות את  הת הזכות לוודא ממקורותיה אלעצמ תשומרהרשות  12.4

 ויקבלו/או מי מטעמה  רשותהבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך שה

 רשויות המדינהכל רשות מידע הקשור למכרז, מ ו/או לגבי בעלי העניין הקשורים בו לגביהם

 .)לרבות משרד המשפטים, משטרת ישראל, הנהלת בתי המשפט ורשות המסים(

תועמד הצעתו במלואה, על נספחיה, הרשות כי לאחר החלטת בהגשת הצעתו מסכים המציע,  12.5

יתר המציעים במכרז. אם קיימים בהצעה חלקים אשר לדעת המציע יש להשאירם של  נםלעיו

חסויים, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים שיש להשאירם חסויים ואת הנימוקים 

, האם לגלות את הלשיקול דעתלעשות כן ובהתאם  שדרתיבאם הרשות תחליט, לסודיותם. 

ו/או הרשות ההצעה במלואה או בחלקה ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

 בקשר לכך. הטעמממי 

סבור, לרבות בשל התנגדות של מציע אחר, כי שהרשות תעם זאת, מסכים המציע, כי במקרה  12.6

להימנע מלגלות כל מידע ות רשאית הרשהא תקיים ספק כלשהו בשאלה האם לגלות מידע כאמור, 

 כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.

לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים, אם תבוא  תרשאיהרשות  12.7

הבלעדי  ההכל, לפי שיקול דעת - לעשות כן תחייבהיא אינה בקשה כזאת מצד מציע, אולם 

הרשות ו/או מי בכל מקרה לא תשמע כלפי  .או שימועו/חובת הנמקה  הוחלט ומבלי שתהא עליוהמ

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.מטעמה 

בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר  ,ללא דיחויהרשות, את בכתב המציע חייב לעדכן  12.8

 במסגרת ו/או בקשר עם המכרז.

 ודיותס .13

"( המציעשקיבל את מסמכי המכרז ולא הגיש הצעה )להלן שניהם בסעיף זה: "המציע וכן מי  13.1

מתחייב בקבלת מסמכי המכרז שלא למסור או להעביר לכל אדם אחר כל מידע, מרשם, מסמך או 

נתון שנמסר לו על ידי הרשות לצורך ו/או בקשר למכרז זה, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע 

 המחויב בגילוי על פי חוק.

לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד  13.2

 עובדיו וכל מי מטעמו. 

 בנוגע לשמירת סודיות.הרשות מציע מתחייב לציית לכל הוראה של ה 13.3

והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין המציע הרשות כל מסמכי המכרז הם רכוש  13.4

 ק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.רשאי להעתי

אין באמור לעיל כדי לסייג ו/או לגרוע ו/או למעט מכל חובת סודיות שחלה על המציע על פי כל  13.5

 דין.
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 עותהוד .14

לצורך קיום קשר יעיל עם המציעים הפוטנציאליים, מתבקש כל מי ששוקל הגשת הצעה במכרז  14.1

נחשב כמציע(, לשלוח לרשות, לכתובת הדואר  )אשר עד ובכפוף להגשת הצעה במכרז אינו

, את פרטיו שיכללו מספר פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני ilanl@israc.gov.ilהאלקטרוני 

שאליו ניתן יהיה לשלוח עדכונים. מובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מכל הוראות המכרז דלעיל 

 י להטיל על הרשות חובה לשלוח עדכונים כלשהם למשתתפים במישרין.ו/או כד

את שמו של נציגו בכל הקשור למכרז, מספר הטלפון  חלק ב'בכתב ההצעה שבכל מציע יציין  14.2

את כתובתו לצורך קבלת הודעות בכל כן וכתובת הדואר האלקטרוני שלו והפקסימיליה שלו, 

 וכתובתו בישראל.  הקשור למכרז. על הנציג להיות תושב ישראל

שנשלחה בדואר תחשב כאילו הודעה  או בדואר אלקטרוני. בפקסימיליה ,הודעות תשלחנה בדואר 14.3

. הודעה שנשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו שלושה ימי עסקים מיום המשלוחהגיעה ליעדה תוך 

 הצד האחר ביום העסקים הראשון שלאחר תאריך אישור משלוח ממוכן המאשרעל ידי נתקבלה 

הודעה שנשלחה שההודעה הגיעה ליעדה באורח תקין ובכפוף לכך שקבלתה אומתה בטלפון. 

)לא אוטומטי(  בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה רק לאחר קבלת דואר אלקטרוני חוזר

 המאשר את קבלת ההודעה.

 סמכות שיפוט .15

ו עם הזוכה בו, נתונה אך ורק הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה וההסכמים שייחתמ

 , בהתאם לסמכות העניינית.אביב-בתללבית המשפט המוסמך 

 

 בכבוד רב, 

 
 ______________ 

 __________ 

 להסמכת מעבדותהרשות  

 בשם ועבור ועדת המכרזים 

mailto:ilanl@israc.gov.il
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 טופס הגשת ההצעה - 'ב חלק

 המציע: _______________________ שם

 ______' ת.ז./ ח.פ.: _______________מס

 : ____________________התאגדותתאריך 

 ____: _________ מיקוד: _____________עירהמציע: ______________________   כתובת

 שם המנכ"ל: ________________ טלפון: ______________ טלפון נייד: _______________

 : _________________(email) דוא"ל כתובת : ______________פקס

': פקסנייד: ______________   טלפון: ____________  טלפון קשר: _______________________ אנשי

 : _________________(emailדוא"ל ) כתובת ______________ 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: 

_____________________________________________________________ 

______________ ת.ז. _________, שהנני ממלא תפקיד _____________ אצל המציע , מטההחתום  אני

, הצעהלאחר שקראתי בעיון את מסמכי הומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז ועל ההסכם עם הרשות, 

 :, בשם המציע, מצהיר בזההונספחי העל כל חלקי

 וקרא את תכנם. המכרז, על כל חלקיו, את מסמכי רשותמה קיבלהמציע  .1

למציע כל הסתייגות לגביהם ואם הצעת המציע תתקבל, ת כל התנאים שקבעה הרשות ואין המציע מקבל א .2

 .המפורטת להלן והמצורפת בזה המציע י הצעתפ ועלהמציע מתחייב לפעול על פיהם 

בכללם כל הגורמים המשפיעים ו םמכרז זה והתנאים לביצוע השירותים נשואכי  ,ומאשר מצהיר המציע .3

או דרישות ו/כל תביעות למציע ולא יהיו למציע /ליוברורים מוכרים השירותים להשפיע על  העשוייםו/או 

של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי  יאמאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשה הנובעותלרבות או טענות ו/

 .על ידי הרשותבהבהרות שניתנו ו צעההה

בעל הסמכות לחייב את המציע ומולאו בהם  כשהם חתומים על ידי הצעה, על נספחיהם,כי הכל מסמ ב"מצ .4

 .כל הפרטים הנדרשים לרבות הצעת המחיר

. הגשת הרשות כלפי המציעזו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של  צעהבה באמור אין .5

זכות כלשהי מעבר ו/או כל מי מטעמו יע למצו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים  הצעה

 .)אם תתקבל( הצעבמפורש בגוף הה המפורטותלזכויות 

ידוע למציע, כי הצעת המחיר מפורטת להלן, היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ובמידה  .6

 ע מתחייב לפעול על פיה.ותתקבל אני/המצי
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 :הצעת המציע פרטי .7

 : ____ חודשים.תקופת ההתקשרות הכוללת 7.1

משך הזמן שהמציע מתחייב כלפי הרשות לאספקת רכב חלופי בהתאם לתנאי המכרז, ממועד  7.2

 -הקריאה על ידי הרשות ועד למסירת הרכב בפועל לידי הרשות 

._________________________ 

משך הזמן שהמציע מתחייב כלפי הרשות למתן שירות דרך מניידת שירות לכלי רכב תקול, ממועד  7.3

 -הקריאה על ידי הרשות ועד להגעת ניידת השירות לכלי הרכב התקול 

.______________________ 

 _______________. -התחייבות להחלפת רכיבים בחלפים מקוריים בלבד  7.4

  – דמי החכירה החודשיים לרכב 7.5

 שקלים חדשים(. _________________________________ ש"ח )ובמילים: ____:אלנטרה

 שקלים חדשים(. __________________________________ ש"ח )ובמילים: ___:אוקטביה

 

ק"מ )בכפוף לחיוב הרשות רק בעת חריגה  5,0002דמי החכירה לכל ק"מ נוסף מעבר למכסת  7.6

______________ ש"ח )ובמילים:  - מהמכסה בממוצע לגבי כל הרכבים שבידה(

__________________________________.) 

 - שתתפות עצמיתדמי ה 7.7

____________ ש"ח )ובמילים:  -לנהג שאינו צעיר ואינו חדש  7.7.1

 _________________________שקלים חדשים(.

____________ ש"ח )ובמילים:  -לנהג צעיר  7.7.2

 _________________________שקלים חדשים(.

____________ ש"ח )ובמילים:  -לנהג חדש  7.7.3

 חדשים(._________________________שקלים 

____________ ש"ח )ובמילים:  - תשלום בגין נהג חדש 7.8

 _________________________שקלים חדשים(.

____________ ש"ח )ובמילים:  - תשלום בגין נהג צעיר

 _________________________שקלים חדשים(.

 

 חתימה וחותמת המציע______________________________
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 אישור

______________________ בזאת שהחתומים מעלה מאשר_______________ _______דאני עו"

 חתמו בפני, לאחר___________________ ת"ז _________________ -ו_________________ ת"ז

 שזיהיתי אותם על פי תעודת זהות, והם מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע.

 

 

 

                          _______________                      _____________________ 

 עורך דיןחתימת וחותמת ה                                                               תאריך   
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 תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף - חלק ג'

עלי לומר את אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי 

 האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

שאני מוסמך לעשות אני מגיש את התצהיר בשמי / בשם חברת ________________ שמספרה ___________ 

 ."(המציע)להלן ולפי העניין: "תצהיר זה בשמה ומטעמה 

 ו אלה:הנני מצהיר, כי התקיימ

 המציע הוא תאגיד המאוגד כדין בישראל. .1

בידי המציע כל האישורים הדרושים על פי כל דין לעסוק בתחום הליסינג התפעולי לכלי הרכב, הרלוונטיים  .2

 והנדרשים לביצוע כלל התחייבויותיו על פי מכרז זה. 

ד האחרון להגשת שנים לפחות לפני המוע חמשהמציע עוסק בהשכרת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי  .3

 ההצעות.

המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי באמצעות כלי רכב שבבעלותו: )א( לגופים ציבוריים, או )ב( לתאגידים  .4

 כלי רכב.  500עסקיים בהיקף של לפחות 

 .1976-כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והמציא את המציע  .5

 מינימום.-התצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר המציע חתם ועומד בדרישות .6

 אמת. -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

________________ 

 שם המצהיר +חתימה

 אישור

אני הח"מ,______________, עו"ד מ.ר.__________, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע 
ידי ת.ז. -די ברחוב____________ מר/גב'________ שזיהה עצמו/ה עלבפני, במשר

מס'_________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את 
האמת, וכי ת/יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא ת/יעשה כן, אישר את נכונות 

 הצהרתו/ה וחתם/מה עליה בפני.

____________________ 

 שם + חתימה            
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום - חלק ד'

אני הח"מ ________________ נושא ת.ז. מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 

 שה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אע

שאני מוסמך לעשות אני מגיש את התצהיר בשמי / בשם חברת ________________ שמספרה ___________ 

 ."(המציע)להלן ולפי העניין: "תצהיר זה בשמה ומטעמה 

 הנני מצהיר כי התקיימו אלה:

 חוק   בעבירה לפי  , לא הורשענואל המציע/ו/או בעל הזיקה אליהמציע )א( אני ו/או  .7

 .עובדים זרים 

הורשענו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר  אל המציע/ו/או בעל הזיקה אליהמציע )ב(   אם אני ו/או 

 .ההתקשרותלמועד  השקדמ שנה ב הההרשעה האחרונה לא היית חוק עובדים זריםלפי 

ביותר משתי עבירות עד מועד ו , לא הורשענאל המציע/ו/או בעל הזיקה אליהמציע אני ו/או )ג( 

 ההתקשרות.

 

 -לעניין סעיף זה 

גם בעל שליטה בו או חבר בני  - הוא חבר בני אדםהמציע , ואם המציעמי שנשלט על ידי  - "בעל זיקה"

 אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.

הוא חבר בני אדם, המציע אם   (2)המציע; (  חבר בני אדם שנשלט על ידי 1) כל אחד מאלה: - "זיקה  בעל"

, דומה ןחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניי )ב( )א(בעל השליטה בו; אחד מאלה:

לתחומי פעילותו של  ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותםהמציע במהותו להרכב כאמור של 

הוא חבר בני אדם שנשלט המציע אם   (3) על תשלום שכר העבודה;המציע )ג( מי שאחראי מטעם  ;המציע

 ;המציעחבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט  -שליטה מהותית 

 חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים    - "חוק עובדים זרים"

 .1991 -הוגנים(, התשנ"א 

 עבירה לפי חוק עובדים זרים. -"עבירה"

 (.31.10.2002יום כ"ה בחשון התשס"ג ) ורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחריה - , בעבירה"הורשע"

 המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. -לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – "מועד ההתקשרות"

 .1981 -הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כמשמעותם בחוק - "שליטה"

 .חוק שכר מינימוםלא הורשענו בעבירה לפי  ל המציעא/ו/או בעל הזיקה אליהמציע אני ו/או  )א(    .8
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הורשענו בפסק דין חלוט בשתי עבירות  אל המציע/ו/או בעל הזיקה אליהמציע אם אני ו/או     )ב(

אני )ג(  .ההתקשרותלמועד  השקדמ שנה ב הההרשעה האחרונה לא היית -שכר מינימוםחוק או יותר לפי 

 ביותר משתי עבירות עד מועד ההתקשרות., לא הורשענו המציעאל /ו/או בעל הזיקה אליהמציע ו/או 

 

 -לעניין סעיף זה 

 .1981 -הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כמשמעותם בחוק - "שליטה" -ו "החזקה", "אמצעי השליטה"

הוא חבר בני אדם, המציע אם   (2)המציע; (  חבר בני אדם שנשלט על ידי 1) כל אחד מאלה: - "זיקה  בעל"

, דומה ןחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניי )ב( )א(בעל השליטה בו; ה:אחד מאל

לתחומי פעילותו של  ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותםהמציע במהותו להרכב כאמור של 

שנשלט  הוא חבר בני אדםהמציע אם   (3) על תשלום שכר העבודה;המציע )ג( מי שאחראי מטעם  ;המציע

 ;המציעחבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט  -שליטה מהותית 

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -" חוק שכר מינימום"

 המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. -לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – "מועד ההתקשרות"

 עבירה לפי חוק שכר מינימום. -"עבירה"

 (.31.10.2002יום כ"ה בחשון התשס"ג ) הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי - , בעבירה"עהורש"

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. -" שליטה מהותית"

 אמת.   -הנני מצהיר כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי 

 

                                    _________________ 

 שם המצהיר +חתימה  

 

 

 

 אישור

אני הח"מ,______________, עו"ד מ.ר.__________, מאשר/ת כי בתאריך________ 
ידי ת.ז. -הופיע בפני, במשרדי ברחוב____________ מר/גב'________ שזיהה עצמו/ה על

כר לי אישית, ולאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר מס'_________________ / המו
את האמת, וכי ת/יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא ת/יעשה כן, אישר את 

 נכונות הצהרתו/ה וחתם/מה עליה בפני.

____________________ 

 שם + חתימה            


