
 

 
 

 רכב כלי  -הזמנה להציע הצעות ליסינג 

 2/2020מכרז 

 

 כללי  .1

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד 

מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, 

אחד כלי רכב עבור ( מבקש לקבל הצעות לליסינג תפעולי "המזמינה")להלן:  2017-התשע"ז

ל עבמזמינה. ישמש כרכב צמוד לבעל תפקיד בכיר אשר הלן( האפשרויות המפורטות ל 2)מבין 

ימי עבודה מהודעת הזכייה ע"י  30הרכבים להיות מסופקים על ידי המציע הזוכה בתוך 

 .זמינההמ

 

 . 1993  -  ג"נתש  ,ויחולו עליו חוק המכרזים ותקנות חובת המכרזים  פומביבקשה זו מהווה מכרז   .2

 

 ההצעה .3

למסמכי  נספח א'מציע המעוניין להשתתף במכרז זה מתבקש להגיש הצעתו על גבי  .3.1

 . המכרז ביחד עם הזמנה זו למכרז חתומה על ידו בכל עמוד

בשל מגבלות הקורונה, המציעים במכרז זה יוכלו להגיש הצעתם באחת משתי הדרכים  .3.2

 :12:00בשעה  25.8.2020וזאת עד ליום הבאות 

" ולשלשל המעטפה ליסינג  מכרזמעטפה סגורה עליה יירשם "ל  הכנסת ההצעה .3.2.1

זלמן שברחוב  מזמינהשל ה ההנהלהבמשרדי לתיבת המכרזים הנמצאת 

 ., ירושלים5שרגאי 

 .h.org.il-lizi@g דוא"ל מייל לבהגשה באמצעות  .3.2.2

 יום מיום הגשתם. 90ההצעות יהיו בתוקף עד  .3.3

אישור ניכוי מס במקור; אישור על ניהול  :המציע הזוכה יידרש להמציא למזמינה .3.4

פנקס חשבונות; ותצהיר בהתאם לנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 .1976-חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך המכרז )תנאי סף( .4

 תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:רק מציע שימלא אחר כל 

 הינו )לחילופין(:המציע  .4.1

 . או שותפות רשומה כדין תאגיד .4.1.1

 תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו במקרה שכזה המציע יצרף

 -או   . דין לפי בפנקס לגביו המתנהלת הרישום

 . עוסק מורשה .4.1.2

 תו.מועד הגשת הצעהתקפה למורשה תעודת עוסק  במקרה שכזה המציע יצרף

 תשלום, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק הוראות מקיים המציע .4.2

 .1976 – ו"התשל(, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר, מס חובות
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 ניהול ספרים כדין, אישור ניכוי מס במקור אישור המציע יצרף להוכחת עמידה בתנאי זה

 .המכרז למסמכי 'ב כנספח ב"המצ תצהיר על ויחתום

 

 

   מפרט .5

 .להלן יםמפורטהרכב הכלי אחד מבין ליסינג תפעולי  של בדרךמבקשת לשכור  מזמינהה

 העסקה פרטי .5.1

 רכב א' 

 INSPIRE  1.6 ACCENTיונדאי  

 30,000 קילומטרז' שנתי

 חודשים 36 תקופת ליסינג

וחתימת המזמינה על   ההזכיייום מיום הודעת  30תוך  תאריך מסירה

יום  30ההסכם. המזמינה מוכנה להארכה של עד 

שעות מיום חתימת  48נוספים. רכב גישור יסופק תוך 

 המזמינה על  ההסכם. 

 

 רכב ב' 

 COROLL COROLLA SUN –טויוטה קורולה  

 30,000 קילומטרז' שנתי

 חודשים 36 תקופת ליסינג

וחתימת המזמינה על   ההזכיייום מיום הודעת  30תוך  תאריך מסירה

יום  30ההסכם. המזמינה מוכנה להארכה של עד 

שעות מיום חתימת  48נוספים. רכב גישור יסופק תוך 

 המזמינה על  ההסכם.

 

 או שניהם ביחד 'ו/או רכב ב 'ניתן יהיה להגיש הצעה המתייחסת לרכב א

טסט שנתי, ביטוח צד שלישי ולרבות את כל הוצאות תפעול הרכב  לויכלצעות המחיר ה .5.2

בגבול האחריות המקובל, ביטוח מקיף וביטוח חובה כנדרש על פי הדין, שירותי דרך, 

, העמדת רכב חלופי במקרים של טיפול ברכב האורכים יותר מיום טיפולים ותיקונים

 וכל הוצאה אשר תידרש, למעט דלק וקנסות. אחד

 אבזור .5.3

 בהתאם לסוג הרכב המבוקש עפ"י מפרט הרכב, בהתאם לרמת הגימור.יסופק האבזור 

ומגני  ו/או מצלמת רוורס רוורסחיישני  ,כיבוי אורות אוטומטייכלול גם מחיר ה

 שמשות.



 

 

 

 

 אחריות .5.4

 , המוקדם מביניהם.ק"מ 100,000שנים או  3לתקופה של בתנאי אחריות יבואן 

 ביטוח ותנאים שונים .5.5

ובעל רישיון מעל שנתיים. תינתן אפשרות להוסיף   24רשאי לנהוג כל נהג מעל גיל  .5.5.1

 .בתוספת מחיר נהג צעיר תוך הודעה מראש

השתתפות עצמית במקרה של תאונה באשמת צד ג' תיגבה רק לאחר מיצוי כל  .5.5.2

 ההליכים מול צד ג'.

י עד העברת הרכב לטסט וטיפולים יהיה באמצעות המציע ותוך הספקת רכב חלופ .5.5.3

 (.key to keyלהחזרת הרכב )

 יועמד רכב חלופי בדגם זהה או דומה במקרה של גניבה, תאונה או טיפול. .5.5.4

 החלפת צמיגים ומצבר במידת הצורך, לרבות פול צמיגים. .5.5.5

בחשבונית החודשית יופיע פיצול על פי חוק למרכיבי חכירה, אחזקה, אגרות  .5.5.6

 רישוי על פי חיוב המע"מ.

רכב גישור עם חתימת החוזה עד למועד אספקת הרכב כנדרש אספקה מידית של  .5.5.7

 לעיל.

רכבים נוספים מאת המציע  מזמינהיודגש שבאם בעתיד תשכור ה -פול ק"מ  .5.5.8

חיוב על  במקרה שכזה,  הזוכה, אזי יצטרפו כל הרכבים יחד לפול אחד משותף.

ק"מ עודפים יעשה בהתאם לסה"כ הק"מ של כלי הרכב של המזמינה החכורים 

 מהמציע, בפול, לאחר קיזוז.

 

 מידע נדרש מהמציע .6

 . בתוך הטבלאות בנספח א'על המציע להציע את הצעתו בכפוף למפרט דלעיל,  .6.1

 כל המחירים יצוינו בשקלים. .6.2

 

 הבהרות ושינויים .7

שאלות שיתקבלו ) 12:00בשעה  16.8.2020ליום בכתב בלבד עד שאלות יש להעביר  .7.1

 .h.org.il-lizi@g ( בדואר אלקטרוני לכתובת לאחר מועד זה לא ייענו

ונוסחן יחייב   יופצו באתר האינטרנט של המזמינהלשאלות שהוגשו,    מזמינהה  תשובות .7.2

 יש לצרף את תשובות המזמינה להצעת המציע.כאילו נכללו מלכתחילה במסמך זה. 

, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים תרשאי מזמינהה .7.3

או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים  הותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד  מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של 

 מכרז. בהמשתתפים 

 

 הזוכה ההצעה בחירת .8

לפי שקלול יהיה הציון המשוקלל הטוב ביותר המציע הזוכה אמת המידה לבחירת  .8.1

 סה"כ הצעת המחיר כלהלן:

  .93% – מזמינהכלי הרכב אשר יבחרו על ידי החודשי לתעריף  .8.1.1

 .3% –)ממוצע לכלי רכב( ק"מ עודף ממוצע למחיר  .8.1.2
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 .4% – ממוצע גובה השתתפות עצמית  .8.1.3

המזמינה תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו הינה הזולה ביותר בהתאם לאמות  .8.2

להלן או  9.5לעיל או לנהל מו"מ בהתאם לאמור בסעיף  8.1המידה המפורטות בסעיף 

 לבטל המכרז.

 

 סמכויות ועדת המכרזים .9

-בעל בכתב או הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .9.1

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

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

 שנפלו  פגם או טעות  של  תיקון  על  להורות,  שיירשמו  מנימוקים,  רשאית  המכרזים  ועדת .9.2

 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  דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .9.3

 במסמך זה. המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה כל

רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין   ועדת המכרזים .9.4

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.

 שלוש נכללת ביןו תשהצעכל מציע  ו"מ עםלנהל מועדת המכרזים תהא רשאית  .9.5

חובת  בהתאם להוראות החוק ותקנות ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר

ועדת המכרזים תהא רשאית לקיים מו"מ עם מציעים נוספים לפי שיקול  .המכרזים

הצעות, ועדת המכרזים תהא רשאית בכל זאת לקיים   3-דעתה. במקרה שיהיו פחות מ

 מו"מ.

ההסכם שייחתם מול המציע הזוכה יהיה הסכם אשר יוצע ע"י המציע הזוכה, בכפוף  .9.6

 ה.להתאמתו למסמכי המכרז ובכפוף לאישורו ע"י המזמינ

 

 

 בברכה,

    המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, 

 שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת 

  



 

 

 

 

 למילוי על ידי המציע -טבלאות הצעה  -נספח א' 

  פרטי המציע:

 שם החברה
 

 מספר חברה
 

 כתובת
 

 טלפון ראשי
 

 שם איש הקשר
 

 טלפון איש הקשר
 

 דוא"ל איש הקשר
 

  השירות בירושליםכתובת סניף 

 

 הצעת מחיר

 5.1לכלי הרכב כמוגדר בסעיף 

 להזמנה למכרז

    רכב א'

 INSPIRE  1.6יונדאי 

ACCENT  

 רכב ב'

 –טויוטה קורולה 

COROLL COROLLA 

SUN 

   קילומטרז' שנתי

   מועד מסירה נדרש

   סוג רכב )יצרן(

   דגם

   שנת דגם

   סוג דלק

)כולל מחיר מחירון יבואן 

 מע"מ(

  

   תעריף חודשי )ללא מע"מ(

   מחיר לק"מ עודף )ללא מע"מ(

נהג  –מחיר השתתפות עצמית 

 או יותר 24בגיל 

  

בחודשי  -מקדמה נדרשת 

 שכירות

  

 

  .5.5את הדרישות בסעיף לפרט את האיבזור עמו בא כלי הרכב במסמך נפרד וכולל  יש

 

  כלליים: פרטים

 התשלום החודשיאופן גביית 
 

 מספר חודשי המקדמה
 

 אופציית קנייה
 

 העמדת רכב גישור
 

אופן מתן השירות באזור 

 ירושלים 

 

 * במידת הצורך אפשר להוסיף מידע בדף נוסף. מידע אחר



 

 

 

 

 

 תצהיר הספק -' בנספח 

אני, החתום מטה ________________________, נושא ת.ז. שמספרה 
___________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

"( המגיש הצעתו במסגרת הזמנה הספקהנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________ )" .1
המרכז למורשת מלחמת עבור ליסינג תפעולי עבור כלי רכב אחד להגיש הצעות למתן שירותי 

 .ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת
הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם הספק, והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעתנו  .2

 לפניה הנ"ל, מסמכי המכרז ונספחיהם.
חשבונות,  הספק ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול .3

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

ציבוריים, בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין ובנוגע להוראות החיקוקים 
, והספק 2011-בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"בהמנויות 

ו/או בעל הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו ביותר משתי עבירות על חוקי העבודה ו/או בעבירות 
במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות  -שיש עמן קלון, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות

 ממועד ההרשעה האחרונה. 
צהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים אחד אני מ .4

 בחלופקה הרלוונטית[ Xמעלה ]יש לסמן 

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

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

 

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

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

 ( 2חלופה )–  100עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות אם הספק מעסיק  100הספק מעסיק 
יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  עובדים לפחות, הספק

 –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

במקרה שהספק התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור 2ת משנה )החברתיים לפי הוראות פסק

הספק מצהיר כי פנה  כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –באותה פסקת משנה 
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9חובותיו לפי סעיף 

 הספק מתחייב להעביר העתק מפנייתו למנכ"ל –לעיל  3במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .5
ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת   30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

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

_________________               _______________ 

 חתימה וחותמת הספק           תאריך                                           

 אישור

אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע 
המורשה לחתום בשם התאגיד ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו  ,ת.ז. ________                     בפני 

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

 __________________                               

 עו"ד

 


