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 מבוא .א

 הצעות להציע הזמנה .1

 דרישותב העומדיםמציעים  בזאת מזמינה"( האוניברסיטה)" אילן בר אוניברסיטת .1.1

המיועד להקמת קליניקה ניידת לרכישת כלי רכב אחד  הצעה להגיש להלן שיפורטו

)להלן:  באוניברסיטהומדעי הראייה לבדיקות ראייה עבור ביה"ס לאופטומטריה 

 . נספחיווב זה במכרז כמפורט ,"הטובין" או "כלי הרכב"(

על המציע שייבחר לספק את כלי הרכב לידי נציג האוניברסיטה בסוכנות הרכב תוך  .1.2

 הודעת האוניברסיטה על זכיית המציע.ממועד  ימי עסקים 45

רכישת הרכב תכלול אחריות ושירות ממועד אספקת כלי הרכב לידי האוניברסיטה  .1.3

ביניהם ק"מ, לפי המוקדם מ 100,000-( שנים או עד ל3ולמשך תקופה של שלוש )

 )להלן: "תקופת האחריות"(.

תנאי מוקדם לשכלול ההתקשרות הוא אישור האוניברסיטה לתנאי ההתקשרות  .1.4

הסטנדרטיים הנוהגים אצל הספק. תנאי ההתקשרות יומצאו לאוניברסיטה יחד 

 .עם ההצעה

 למכרז זמנים לוח .2

  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

 תאריך פעילות

 27.6.2018 מועד פרסום המכרז

 3.7.2018 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 12:00בשעה  8.7.2018 הצעות לתיבת המכרזים להגשתמועד אחרון 

 30.9.2018 תוקף ההצעה

 

 שינויים .3

 לערוך רשאית האוניברסיטהכל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות,  .3.1

, פיו על או במכרז שנקבעו השונים במועדיםבתנאי המכרז וכן  והתאמות שינויים

 להגשת האחרון המועד את לדחות וכן הבהרות למתן המועד את לשנות, זה ובכלל

 . ההצעות

או באתר  תפורסם באופן שפורסם המכרז כאמורשינויים והתאמות  בדבר הודעה .3.2

 כל מציע האינטרנט של האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה. על

(, תחת www.biu.ac.ilשל האוניברסיטה ) נטהאינטר אתר את לעת מעת לבדוק

 לשונית "מכרזים" ולשונית משנה "רשימת מכרזים" ואיתור מספר המכרז.
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כלשהי  הודעה אודות ידע לא או קיבל לא כי ותביעה טענה כל תהיה לא למציע .3.3

 . לעיל 3.2שפורסמה כאמור בסעיף 

 באמצעות יחתום המציע .המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק תהוונה אלה הודעות .3.4

 ממסמכי כחלק להצעתו אותה ויצרף כאמור הודעה כל מטעמו על החתימה מורשי

 .המכרז

 נספחים .4

 :הם, ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים

 ;טכני מפרט  –  1 נספח .4.1

 ;מבוטל  –  2 נספח .4.2

 ;הצעהה חוברת  –  3 נספח .4.3

 ; מבוטל – א'3נספח  .4.4

 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2 לפי סעיףתצהיר  – (1)ב'3נספח  .4.5

     1976; 

-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2תצהיר לפי סעיף  –  (2ב')3נספח  .4.6

1976; 

 על קיום/ אי קיום קשרים עם נותני שירותים  הצהרה – ג'3נספח  .4.7

 אחרים לאוניברסיטה;   

 ג' לחוק חובת המכרזים, 2תצהיר בהתאם לסעיף  – ד'3נספח  .4.8

 (;2016תשע"ו  25)תיקון מס'  1992-התשנ"ו   
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   הסף תנאי .ב

 כללי .5

 התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .5.1

 המפורטים התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים

 .יפסלו –להלן 

 סף תנאי קיום. עצמו במציע להתקיים צריכים למציע המתייחסים הסף תנאי .5.2

 כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של בארגון קשור בתאגיד

 .הסף בתנאי

  .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .5.3

 תנאי סף כלליים .6

 רשם: כגון) בדבר הנוגע ברשם הרשום, בישראל מאוגד משפטי גוף הינו המציע .6.1

 .מורשה עוסק או(, השותפויות רשם, החברות

, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפיהבאים  באישורים מחזיק מציעה .6.2

בהתאם לסעיף  יםתצהיר; )ב( אישור תקף על ניהול ספרים כדין: )א( תקפים כשהם

בנוסח תואם לנדרש  ,1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1ב2 ולסעיףב 2

  .(2ב')3 -( ו1)'ב3 יבנספח

 מקצועייםתנאי סף  .7

המציע הוא יבואן רכב מורשה מטעם משרד התחבורה, בתוקף במועד הגשת  .7.1

 ההצעה.
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הסף:בתנאי יצרף להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו  מציעה  

 ההוכחה תיאור דרישה סעיף

 תנאי סף כלליים

 רשום תאגיד או יחיד 6.1
 .דין פי על בישראל

 או, בדבר הנוגע ברשם תאגיד רישום תעודת העתק
 . המסים מרשות מורשה עוסק תעודת

 להמציא נדרש רשום תאגיד שהוא מציע: הבהרה
, התאגידים ברשם הרישום תעודת של צילומי העתק

 .מורשה עוסק תעודת בהמצאת די ולא

6.2 
אישורים לפי חוק עסקאות 

-גופים ציבוריים תשל"ו
1976. 

ניהול ספרים אישור תקף על העתק צילומי של  .א
 ניכוי על אישור הספק ימציא, שיזכה ככל] כדין.

 .[התמורה תשלום לצורך מס

, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהירים שני .ב
( 2')ב3-ו( 1')ב3 נספחי בנוסח, 1976-ו"התשל
 .מקור ובחתימות, זה למכרז

 תנאי סף מקצועיים

המציע הוא יבואן אישור מטעם משרד התחבורה כי  יבואן רכב מורשה 7.1
 רכב מורשה בתוקף במועד הגשת ההצעה.
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  במכרז ההכרעה .ג

 בחינת ההצעות למכרז .8

 :הבאים השלבים פי על תתנהל במכרז ההצעות בחינת

 הסף בתנאי המציעים של עמידתם את האוניברסיטה תבחן, הראשון בשלב .8.1

 .הבא לשלב יעבור, הסף בתנאי שעמד מציע. במכרז להשתתפות

תנאי המפרט יעברו לשלב בורק הצעות שעומדות  ייבדק המפרט הטכני, בשלב השני .8.2

 הבדיקה הבא.

תיבדק הצעת המחיר והמציע שהציע את המחיר הנמוך ביותר יזכה , לישיבשלב הש .8.3

 . במכרז )בכפוף לאישור ועדת המכרזים(

הצעת המחיר תכלול את אספקת כלי הרכב המוצע, אחריות ושירות ממועד אספקת 

 100,000-( שנים  או עד ל3לידי האוניברסיטה ולמשך תקופה של שלוש  )כלי הרכב 

 .לפי המוקדם מביניהם ק"מ,

קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הראשונה בדירוג  .8.4

ב לחוק חובת 2ואחת מהן היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 

כנדרש  אישור ותצהירהגשת ההצעה  , והומצאו על כך בעת1992-המכרזים, תשנ"ב

 ב הנ"ל, תבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז.   2בסעיף 

 אחר במכרז לצאת או/ו המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .8.5

, לאילוציה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי האמור ומתן השירות הטוביןלאספקת 

 . נסיבות
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 המכרז התנהלות אופן .ד

 המכרז מסמכיב עיון .9

אתר האינטרנט של מאת מסמכי המכרז  להורידבאפשרות המציעים  .9.1

 למכרז.  המענההאוניברסיטה, לצורך עיון ו/או הגשת 

 בבניין, גן רמת, אילן בר אוניברסיטתמשרדי באפשרי גם  המכרז במסמכי חינם עיון .9.2

מראש בטלפון:  תאום)ב 09:00-13:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 209 חדר, 408

03-5318552.) 

 ההבהרות  הליך .10

 . במכרז הטיפול את ירכז אשר, מטעמו קשר איש להקצות יידרש מציע כל .10.1

 מציע כל רשאי (3.7.2018כ' בתמוז תשע"ח ) ליום ועד המכרז פרסום מיום החל .10.2

 אלקטרוני בדואר או 5318552-03 מס' פקס באמצעות בכתב לאוניברסיטה לפנות

 michrazim.log@biu.ac.il שאלה או הסתייגות, להבהרה בקשה כל ולהעלות 

 ניתן לא זה תאריך לאחר. בעקבותיו שתבוא בהתקשרות או במכרז הקשורה

  . נוספות שאלות או הסתייגויות להעלות

 הסעיף פרטי את, המכרז ומספר שם את, פרטיו לציין המציע על, כאמור פניה בכל .10.3

 . ההסתייגות ומהות

 המכרז במסמכי הסתייגות או הערה, מחיקה, תוספת, שינוי כל לרשום שאין, יובהר .10.4

 .ההצעה לפסילת לגרום שעלול דבר, מהאוניברסיטה מראש אישור קבלת ללא

 .התשובות במתן מלא דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .10.5

 את ירכז אשר, מסכם מסמך יוכן, ההבהרות הליך בעקבות - הבהרות מסמך .10.6

  .למציעים ודגשים נושאים וכן ההסתייגויות, השאלות, הפניות

 מסמכי את שרכש מי לכל אלקטרוני בדואר אוו/ בפקס ישלחמסמך ההבהרות י .10.7

 זהות את לחשוף מבלי וזאתוכן יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה  המכרז

 .הפניה תוכן לחשיפת באשר דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה. הפונה

 .מסמך ההבהרותלוודא את קבלת  יםבאחריות המציע .10.8

 לרבות, מציע כל ועל, מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .10.9

 חתום כשהוא, המכרז למסמכי לצרפם ,ההבהרות בהליך חלק לקח לא אשר מציע

 .קריאתו אישור לאות המציע ידי על

 חתם באמצעות אם במסמך ההבהרות, בין באמור מחויב המציע כי אולם, מובהר

  –לאו אם להצעתו, ובין וצירפו כאמור מסמך ההבהרות על מטעמו החתימה מורשי

ולצרפו להצעתו,  מסמך ההבהרות על לחתום ושלדר רשאית תהיה והאוניברסיטה

 .בהצעתו כן עשה שלא הצעות, ככל להגשת האחרון המועד לאחר אף

mailto:michrazim.log@biu.ac.il


      

 אוניברסיטת בר אילן
רכישת כלי רכב עבור  :12/18' מסשלבי -חד מכרז

 האוניברסיטה

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 
 8עמוד 

 לגבי הכנת ההצעההוראות  .11

מפרט את כתב המכרז )ההזמנה להציע הצעות(,  כוללתלמען הסר ספק, "ההצעה"  .11.1

, הנספחים והצרופות לכל אלה, (3)נספח  חוברת ההצעה, 1המצורף כנספח  טכני

ההבהרות שנשלחות מעת לעת למציעים על ידי האוניברסיטה, וכן כל מסמך נוסף 

כל אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך  שעל המציע להמציא, להגיש ולמסור לפי

הנחוץ לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף או לשם ניקודו בשלבי בחינת 

 .ההצעה

  .או האנגלית בלבד עבריתתמולא בשפה ה ההצעה .11.2

בחתימה מלאה או בראשי תיבות  בכל עמוד ועמודההצעה תחתם על ידי המציע,  .11.3

 חותמת התאגיד(.ף בצירו)ובתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

המציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז במלואם, תוך  .11.4

  .3למכרז כנספח למילוי חוברת ההצעה המצורפת  דגש מיוחדמתן 

יפורשו המסמכים באופן , המכרז גוף לבין ההצעה חוברת בין סתירה של במקרה

 המקיים את מטרת המכרז.

לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הסתייגות,  העדר נתון או העדר התייחסות .11.5

עלולים   –שינויים, תוספות ו/או חריגות מנוסח מסמכי ההצעה כפי שפורסמו 

 לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה. 

מכל מקום, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור, והאוניברסיטה  .11.6

אזי יחייב את הצדדים רק   -א לפסול את ההצעה  תחליט על פי שיקול דעתה של

 אשר התבקש בהצעה בהתעלם מאותם תוספות, הסתייגויות, חריגות ושינויים. 

 . הנדרשים על פי המכרז והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף המציע .11.7

 
 ההצעה הגשת .12

 המכרז שם למעט, חיצוני זיהוי ללא, יחידה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .12.1

, ההנחיות לפי המכרז מסמכי כל את להגיש יש, היינו; עותקים בשני, המכרז ומספר

 או CD) תקליטור לצרף יש, בנוסף. צילומי בהעתק+  במקור והחתום המלא בעותק

DVD )נייד זכרון התקן או (Disk-on-key )בפורמט סריקה ובו PDF העותק של 

 . המוגש לעותק הזהה – במקור והחתום המלא

כ"ה בתמוז תשע"ח ם יאוחר מיו ולא ההבהרות הליך סיום לאחרהמעטפה תוגש  .12.2

מחלקת רכש מכרזים ב המוצבת כרזיםהמ לתיבת 12:00בשעה  (8.7.2018)

 . ברמת גן באוניברסיטת בר אילן 209 חדר, 408בניין , והתקשרויות

 .שמו ואת המכרז מספר את לציין ישפה המעט על .12.3

ועדת המכרזים לא . יםהמציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .12.4

תדון בהצעה אשר לא תמצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות. 
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למועד האחרון להגשת הצעות. תיבת  מאוחר במועד הצעהלא תותר הגשת 

בדיוק ביום ההגשה כך שאיחור, ולו הקל ביותר, ימנע  12:00המכרזים תנעל בשעה 

ה. על המציע להביא בחשבון עיכובים שעלולים להיגרם בדרך את הגשת ההצע

)למשל בשל פגעי מזג אויר, עומסי תנועה(, וכן את משך הזמן שיידרש למציאת חניה 

בקרבת האוניברסיטה ולהגעה אל תיבת המכרזים, וכיוצא בזה עיכובים שונים 

 ועל המציע להיערך היטב מבעוד מועד בשים לב לכך. –שעלולים לארע 

א תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות כלי רכב לצורך הגשת ל .12.5

 ההצעה. 

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ותהצע להגיש אין מקרה בשום .12.6

 מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך חלוטה ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .12.7

 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, המכרז

אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי המציע יהיה  .12.8

הקשור לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו, לרבות הדינים והתקנים הרלוונטיים, 

ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או 

 טעות ו/או אי התאמה.

ולא ניתן יהיה  ובלתי ניתנת לביטול,, בלתי חוזרת כל הצעה שתוגש תהא סופית .12.9

האוניברסיטה אם ו/או  המכרז , אלא אם נכתב אחרת במסמכיו/או לתקנה לשנותה

ה כי נפלה טעות משמעותית במסמכים, והיא תחייב את המציע לתקופה אישר

 כמפורט בהצעה.

הצעות עם מציעים  ו/או חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחירים .12.10

אחרים ו/או מי מהם, ו/או לבוא בהסדרים עם מציע או מציעים פוטנציאלים 

כאמור בנוגע למניעת הצעת הגשה על ידם וכל כיו"ב. יודגש שכל פעולה בניגוד 

לאמור לעיל עלולה להוות עברה פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל. 

קיים  בה תה המוחלט לפסול כל הצעההאוניברסיטה תהא רשאית על פי שיקול דע

 לדעתה חשש לתאום פסול כאמור. 

או כל הצעה שהיא, והיא  המיטבית ההצעהאין האוניברסיטה מתחייבת לקבל את  .12.11

ו/או לפרסם מכרז תהיה רשאית לבטל ו/או לצמצם ו/או להרחיב את היקף המכרז 

אילוציה וצרכיה והכל לפי שיקול דעתה,  –חדש ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז 

 . ת מכרז זה ובכפוף להוראות כל דיןשל האוניברסיטה, בכפוף להוראו

 כל למציעים ו/או למי מהם תהיה לעיל, לאלפעול כאמור  האוניברסיטה החליטה .12.12

 אחר גוף או/ו כלפי אדם או/ו האוניברסיטה כלפי טענה או/ו דרישה או/ו תביעה

המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת , ולחילופין, מטעמה או/ו בשמה הפועל

  ההצעה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.
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 ההצעה תוקף .13

 בהצעה בחרה המכרזים ועדת אם גם ,30.9.2018עד ליום  בתוקפה תעמוד ההצעה .13.1

 או מהצעתו בו יחזור במכרז השזכ המציע שבו למקרה וזאת, הזוכה כהצעה אחרת

 טרם תסתיים או שהיא סיבה מכל לתוקף תכנס לא איתו החוזית שההתקשרות

  . שהיא סיבה מכל זמנה

יום  30עד להאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור ב רשאית המכרזים ועדת .13.2

 קול דעתה. ינוספים לפי ש



      

 אוניברסיטת בר אילן
רכישת כלי רכב עבור  :12/18' מסשלבי -חד מכרז

 האוניברסיטה

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 
 11עמוד 

 כללי .ה
 הבהרות או נוסף למידע דרישה .14

 או בכתב הבהרות המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .14.1

 לדרישות המתייחסים אישורים או המלצות, חסר מידע השלמתאו  ,להצעה פה בעל

 כל לבצע וכן, המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות

 למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד ההצעה לבחינת הדרושה אחרת פעולה

 ההבהרות. אחרים מציעים על הוגן בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו

, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת .14.2

 את משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם

 .זה מכרז של תכליתו

 מותנית או מסויגת הצעה .15

 דרישות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע .15.1

 להתעלם או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאית תהיה האוניברסיטה. המכרז

 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי או מהסייג

 תכסיסנית הצעה .16

 כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה .16.1

  .תיפסל – להסבירו שניתן ומוצק ברור כלכלי בסיס לה שאין או הפסדית היא

 פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב .17

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם  .17.1

האוניברסיטה כספק ציוד או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות 

עבודתו. במקרה מעין זה הנדרש או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב 

פה לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה לפני -תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל

החלטתה הסופית בעניין. האוניברסיטה רואה בהגשת הצעה על ידי המציע, 

 הסכמה לתנאי זה.

 במסמכים האוניברסיטה קניין .18

. של האוניברסיטה הן, המצורפים לו המסמכים במכרז זה ובכלהזכויות הקנייניות  .18.1

אחרת מלבד עריכת הצעה  מטרה לשום במסמכים אלו להשתמש רשאי אינו המציע

   .למכרז זה

 עיון  במסמכי המכרז .19

 סבור מציע לכן, אם .הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכותלמציעים  יש ,לדין בהתאם .19.1

 עליו לפרטם - בהם עיון כל ואין ברצונו לאפשר ,בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי

במסגרת מסמכי ההצעה, וועדת המכרזים תשקול את בקשתו, ואינה חייבת 

יציין סעיפים חסויים בהצעתו, יימנע  אםבחשבון כי  להביאעל המציע לקבלה. 

 ממנו, במסגרת זכות העיון לעיין בסעיפים המקבילים בהצעות המתחרות.
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  .חסוי פרט בגדר אינה המחיר הצעתלעיל,  19.1למרות האמור בסעיף  .19.2

 שיפוט סמכות .20

 המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעלתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות .20.1

 . או המרכז אביב תל במחוז המוסמכים



      

 אוניברסיטת בר אילן
רכישת כלי רכב עבור  :12/18' מסשלבי -חד מכרז

 האוניברסיטה

 

 חתימת המציע
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 
 13עמוד 

 למכרז 1נספח 

 טכנימפרט 

 כללי .1

האוניברסיטה מבקשת לרכוש מהספק שייבחר כזוכה במכרז כלי רכב אחד המיועד  .1.1

ומדעי הראייה להקמת קליניקה ניידת לבדיקות ראייה עבור ביה"ס לאופטומטריה 

 )להלן: "כלי הרכב"(. באוניברסיטה

 כלי הרכב המוצע על ידי הספק יידרש לעמוד בתנאי המכרז ובמפרט הטכני שלהלן. .1.2

 ויירשם על שם האוניברסיטה כבעלים ראשונים. 2018שנת ייצור  –כלי הרכב יהיה חדש  .1.3

 .Bב יתאים לרישיון נהיגה דרגה כלי הרכ .1.4

כלל הליכי ייבוא ורישום כלי הרכב בישראל )רישיון לכלי הרכב וכדומה( יהיו באחריות  .1.5

  הספק.

על המציע לפרט בהצעתו את תוצר ודגם כלי הרכב המוצע, לצרף קטלוג של כלי הרכב  .1.6

כל שאחד המוצע ומפרט טכני מלא לצורך הוכחת עמידת כלי הרכב בתנאי המפרט הטכני. כ

או יותר מתנאי המפרט הטכני אינם מצויים במפרט שיוגש על ידי המציע, יש לפרטם 

 במסמך נפרד ולצרפו להצעה במועד הגשתה.

 אספקת כלי הרכב .2

מועד אספקת כלי הרכב בתוספת כלל האישורים והרישיונות הנדרשים לשימוש בו יהא  .2.1

 .הספקהודעת האוניברסיטה על זכיית ימי עסקים ממועד  45תוך 

הספק מתחייב למסור לאוניברסיטה את כלי הרכב במצב תקין, בהתאם למפרט וללא פגם  .2.2

 גלוי או נסתר.

 הספק ידריך את נציג האוניברסיטה בנושא תפעול כלי הרכב ומסלול הטיפולים הנדרש. .2.3

 הספק מתחייב למסור את כלי הרכב בתנאים הבאים: .2.4

 ליטר דלק לפחות. 10-מתודלק ב .2.4.1

 מצויד בספר רכב. .2.4.2

 מצויד בשני סטים של מפתחות: מפתח הנעה + שלט. .2.4.3

על כלי הרכב יסומן לחץ האוויר הנדרש בצמיגים וכן סימון למגבה ומדבקת  .2.4.4

 אזהרה לכריות אוויר.
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 מפרט כלי הרכב הנדרש .3

 מנוע 

 1997 נפח מנוע דיזל 

 4 מספר בוכנות 

 130/3750 הספק מירבי )סל"ד /כ"ס( 

 35,7/1750 מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

 ( COMMON RAILהזרקה בשיטת מסילה משותפת )

 15 נפח )ל( מיכל אוריאה )מיכל לסינון פליטות של מנועי דיזל(

   תיבת הילוכים 

   הילוכים קדמיים  6ידנית עם 

 היגוי 

   הגה כוח 

 12.64 קוטר סיבוב בין קירות )מטרים(

 12.84 קוטר סיבוב בין מדרכות )מטרים(

 מתלים 

 לפינם : מתלה נפרד לכל גלגל )דמוי מק פרסון( עם זרועות משולשות , קפיצים לולייניים( 
  

 מאחור : סרן קפיצים עלים 

 בלמים 

 דיסקים מאווררים בבלמים קדמיים 
  

 דיסקים בלמים אחוריים  

 בטיחות 

 כריות אוויר קדמיות  2

  

 התקנה מקומית  - MOBILEYEמערכת 

 ABSעת נעילת הגלגלים נימערכת למ

 ASRמערכת בקרת משיכה 

  ESPמערכת  אלקטרונית לבקרת יציבות 

 משקל )ק"ג(

 2000 משקל עצמי מזערי 

 1510 כושר העמסה 

 3510 משקל כללי מורשה

 מידות חיצוניות )מ"מ(

 5413 אורך חיצוני 

 2522 גובה חיצוני כללי 

 2050 רוחב חיצוני 

 מידות פנימיות )מ"מ(

 3120 אורך פנימי 

 1932 גובה פנימי 

 1870 רוחב פנימי מירבי 

 1422 רוחב פנים בין גלגלים 

 דלתות צידיות )מ"מ(

 1562 מיפתח רוחב דלת צד

 1790 מפתח גובה דלת אחורית 

 3450 מרחק בין סרינים )מ"מ(
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 נפחים )ל(

 11500 תא מטען 

 90 מיכל דלק

 כושר גרירה )ק"ג(

 2500 עם בלמים 

 750 ללא בלמים 

 צמיגים רדואלים 
R 15 

215/70 

 אביזרים ותוספות 

 איתורן פעיל + עלוקה + רדום 

  

 + חבילת גלישה ומצלמת רוורס  WAZEמולטימדיה כולל 

 ק"מ  100000שנים עד  5הרחבת אחראיות ל 

 צבע

 לבן

 ושירותאחריות  .4

הספק יספק אחריות ושירות ממועד אספקת כלי הרכב לידי האוניברסיטה ולמשך תקופה  .4.1

 יהם.ק"מ, לפי המוקדם מבינ 100,000של שלוש שנים או עד 

, לא כולל האבזור הנוסף שהותקן על ידי כלי הרכב מרכיביאחריות הספק תכלול את כלל  .4.2

 האוניברסיטה.

מובהר כי התקנת האבזור הנוסף על ידי האוניברסיטה לא תגרע מאחריות הספק על כלי  .4.3

 הרכב ומכלוליו.

 במסגרת האחריות יכלול השירות שיסופק על ידי הספק: .4.4

בהתאם לצורך וכן על קריאות שירות שתתקבלנה מנציג  -תחזוקת שבר  .4.4.1

 האוניברסיטה.

 (.Recallתיקונים ו/או עדכונים שיידרשו על ידי יצרן הרכב ) .4.4.2
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 למכרז  2נספח 

 מבוטל
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 למכרז 3 נספח

 ההצעה  חוברת

 הנחיות למילוי חוברת ההצעה

  כחלק מההצעה למכרז. הולהגישבאופן קריא  החוברתיש למלא את 

  ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם  חוברתבבכל מקום

 . מציעה

 ם על הגוף המציע.פרטיההמציע יידרש למלא את  - פרטים על המציע  

 להלן. 2בסעיף  טבלת הצעת המחירהמציע יידרש למלא את  - הצעת המחיר 

  את תוצר ודגם כלי הרכב המוצע, לצרף  להלן 2על המציע לפרט בהצעתו בסעיף  -כלי הרכב המוצע

קטלוג של כלי הרכב המוצע ומפרט טכני מלא לצורך הוכחת עמידת כלי הרכב בתנאי המפרט 

הטכני. ככל שאחד או יותר מתנאי המפרט הטכני אינם מצויים במפרט שיוגש על ידי המציע, יש 

 לפרטם במסמך נפרד ולצרפו להצעה במועד הגשתה.

 

 התחייבות הספק

(, ובתור מורשה החתימה שלה, מציעהמתכבד להגיש בזאת בשם __________________ )שם הריני 

 על פי המפורט במסמכי המכרז ובמפרט ,כלי רכב עבור האוניברסיטהלאספקת הצעת המחיר את 

 ובמסמכי המכרז.במפרט  יםוהמתואר יםנדרשה השירותים. אנו מתחייבים לבצע את כל הטכני

(, היינו כמפורט בהצעתנו "התמורה"נשוא המכרז )להלן:  מתן השירותהמחיר המוצע על ידי עבור 

ומהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם, 

אספקת ציוד לרבות העסקת עובדים,  המכרזעל פי תנאי המכרז ומהווה כיסוי מלא להתחייבותנו נשוא 

 נשוא המכרז, השירותים, וכל אמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של ואמצעים ואחזקתם

 נשוא המכרז.   שירותיםביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע ה
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  מציעהפרטים על  .1
 

  שם  המציע .א

 

  המס' המזהה )מס' תאגיד, מס' ת.ז( .ב

 

  סוג התאגדות )עוסק, חברה, שותפות(   .ג

 

  כתובת מלאה )כולל מיקוד( .ד

 

  טלפונים .ה

 

 

  פקסימיליה .ו

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ז

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ח

 

  טלפון נייד איש קשר .ט

 
  כתובת דוא"ל איש קשר .י
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 צעת המחירה .2

 למכרז(: 1הצעת המחיר לרכישת כלי הרכב בהתאם למפרט הטכני )נספח  להלן .2.1

 מחיר יחידה בש"ח כולל מע"מ יח' תיאור השירות

אספקת כלי הרכב, אחריות ושירות 
ממועד אספקת כלי הרכב לידי 

האוניברסיטה ולמשך תקופה של 
ק"מ,  100,000-שלוש שנים או עד ל

לפי המוקדם מביניהם, כמפורט 
 הטכני.במפרט 

  כלי רכב אחד

 

 המחיר הנקוב בטבלה לעיל כולל מע"מ. .2.2

 המחיר הנקוב בטבלה לעיל לא יעודכן ולא ישונה. .2.3

המחיר הנקוב בטבלה לעיל אינו כולל תשלום עבור אגרת רישוי לרכב שתשולם על ידי  .2.4

 האוניברסיטה.

המיוחדות או הכלליות וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה  הצעת המחיר כוללת את כל ההוצאות .2.5

באספקת הטובין והשירותים נשוא מכרז זה, לרבות הוצאות עבור חומרים, ציוד וכל הוצאה 

האוניברסיטה לא  אחרת הקשורה באספקת הטובין ומתן השירותים והעסקת עובדים לצורך כך.

 יר המוצע.המחתכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת 

ימי עסקים לפני אספקת הרכב  14האוניברסיטה תשלם את מלוא התמורה הנקובה בטבלה לעיל  .2.6

 לאוניברסיטה.

 כלי הרכב המוצע .3

 תוצר ודגם כלי הרכב: ____________________________ .3.1

 קוד דגם: ___________________ .3.2
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 רשימת מסמכים .4
 פירוט המסמכים שעל המציע לכלול במעטפת ההצעה:

 

 אם צורף( )סמן  המסמך מס"ד

1  
 עוסק תעודת של או, בדבר הנוגע ברשם תאגיד רישום תעודת של צילומי העתק

  .המסים מרשות מורשה

  (, כשהם מלאים וחתומים כנדרש.טכנימפרט  -1מסמכי המכרז )כולל נספח   2

  למכרז(. 3חוברת ההצעה מלאה וחתומה )נספח   3

4  
( 1')ב3 נספחי בנוסח, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהירים שני

  .למכרז( 2')ב3-ו

5  
 שירותים נותני עם או/ו האוניברסיטה עם קשרים קיום אי/קיום בדבר הצהרה
  .למכרז' ג3 נספח בנוסח, לאוניברסיטה אחרים

6  
 25)תיקון מס'  1992-תשנ"והג' לחוק חובת המכרזים, 2תצהיר בהתאם לסעיף 

  ד' למכרז.3, בנוסח נפסח (2016תשע"ו 

7  
אישור מטעם משרד התחבורה כי המציע הוא יבואן רכב מורשה בתוקף במועד הגשת 

  ההצעה.

8  
קטלוג של כלי הרכב המוצע ומפרט טכני מלא לצורך הוכחת עמידת כלי הרכב בתנאי 

המפרט הטכני. ככל שאחד או יותר מתנאי המפרט הטכני אינם מצויים במפרט 
 ידי המציע, יש לפרטם במסמך נפרד ולצרפו להצעה במועד הגשתה.שיוגש על 

 

  מסמכי הבהרות ככל שיפורסמו במסגרת הליך הבהרות במכרז.  9

  תנאי ההתקשרות הסטנדרטיים הנוהגים אצל המציע.  10

11  
-ב"תשנ, המכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף כמשמעותו אישה בשליטת עסק של במקרה

  .ל"הנ ב2 בסעיף כנדרש ותצהיר אישור: 1992

  .הסף בתנאי עמידה הוכחת לצורך להגשה הנחוצים המסמכים כל  12

 
 בכל( מורשה עוסק' מס או. פ.ח' מס) המזהה המספר כי לוודא מציעה על: לב לתשומת 5.1

, ב"וכיו המס רשויות אישורי, ההתאגדות תעודת לרבות, מטעמו המוגשים המסמכים

 מטעם הסבר או אישור לצרף מציעה על, המזהה במספר התאמה אין אם. זהה יהיה

 .ההתאמה אי בדבר לכך המוסמכות הרשויות

 אלה על חלופיים או נוספים מסמכים מציעהמ לדרוש רשאית המכרזים ועדת 5.2

 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל המפורטים
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  (1)ב' 3 נספח

 1976 - ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 לסעיף תצהיר בהתאם

 
אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /הוכי אהיה צפוי

 12/18שמספרו  הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן[במקרה של יחיד]

 )להלן: "המכרז"(. 

, בו הנני "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 

. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה במכרז להגיש הצעהמשמש/ת _______ ]למלא תפקיד[, המבקש 

 בשם הגוף.

ב לחוק 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -"הורשע" ו"עבירה", בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", 

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 אותם.

 . הגוף הינו "תושב ישראל"

באוקטובר  31ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום ק דין חלוט בפסהגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו 

; חוק עובדים זרים )איסור 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאחד או יותר מהחוקים הבאים: לפי , 2002

 . 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 או

אחד או לפי  ,2002באוקטובר  31עברו אחרי יום הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נ

; חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זיותר מהחוקים הבאים: 

האחרון להגשת  אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד - 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 .הצעות במכרז

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            זה שמי, להלן חתימתי 

________________ 

                               ]שם וחתימה[

 

 אישור

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

_____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 
 בפני.עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו והקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 

     ____________________________    ____________________            ________________ 

 תאריך               ותמת ומספר רישיון עורך דין                     חחתימת עוה"ד                      
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  (2)'ב 3 נספח

 1976 - ו"התשל, ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים1ב)2תצהיר לפי סעיף 

________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ _____________________  ת.ז. 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /הוכי אהיה צפוי

  12/18הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך [במקרה של יחיד]
 "(. המכרז)להלן: "

, בו הנני "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 
. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת להגיש הצעה במכרזמשמש/ת _____________ ]למלא תפקיד[, המבקש 

 תצהיר זה בשם הגוף.

  –הנני מצהיר כי 

 חוק שוויון זכויות(  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  (1)
 אינן חלות עלי )במקרה של יחיד( / אינן חלות על הגוף )במקרה של תאגיד(;

 לחילופין

 לחוק שוויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הגוף מקיים אותן; 9הוראות סעיף    )א( (2)

עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף: אני מצהיר בשמי )במקרה של יחיד( / בשם  100במקרה שמועסקים    ב()

הגוף )במקרה של תאגיד( על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

לשם  –צורך לחוק שוויון זכויות, ובמידת ה 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 

קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו 

 )ה( לחוק שוויון זכויות;8בסעיף 

ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה )ב( לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב     )ג(

מי )במקרה של יחיד( /בשם הגוף )במקרה של תאגיד( כי אני מצהיר בש –כאמור באותה פסקת משנה 

לחוק  9נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף, ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 

 שוויון זכויות, הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;

לפי פסקה זו למנהל  אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר   )ד(

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

________________ 

                               ]שם וחתימה[      

 אישור

 משרדי כי ביום __________ הופיע/ה בפני בבזה מאשר/ת  עו"ד, , ______אני הח"מ, ____________
מר/גב' _____________ שזיהה/תה ,  בישוב _________    __________________________בכתובת 

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ווי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אמת וכי ת/יהיה צפ

 בפני.
                 ____________________          ________________                 ____________________________ 

                    עו"ד                                                        חותמת                                                               תאריך   
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 נספח 3 ג'
הצהרה בדבר קיום/אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים אחרים 

 לאוניברסיטה

, אשר חתימתי מחייבת את המציע, מצהיר כי המציע, בעלי מניות בו ____________, מ.ז.________ אני,

)אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(, בעל שליטה בו, נושא משרה בו, או כל אדם או תאגיד הקשור 

 למחוק נא) קשורים / אינם קשוריםאליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות: 

בקשר עסקי או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים  (המיותר את

 לאוניברסיטה, עלול  ליצור  ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה או על פי דין.  

של ניגוד עניינים כאמור. הנני מצהיר כי המציע יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב 

במידה וישנו ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים כאמור, יוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה 

 והמציע יפעל בהתאם להחלטתה.

הצהרתי והתחייבותי זו תהיה תקפה ותחייב אותי בהליכי המכרז, וככל שאזכה בו, וגם במהלך ההתקשרות 

 החוזית.

 רות הנמצאות בקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנן(:פירוט החב

מקבל השירות  שם החברה ח.פ.
 באוניברסיטה

תיאור הפעילות 
 המבוצעת
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 נספח 3 ד'

 25)תיקון מס'  1992 - ו"התשנ חובת המכרזים, ג לחוק2 לסעיף תצהיר בהתאם
 (2016תשע"ו 

 בינוניעסק זעיר, קטן או 

 

אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /האהיה צפוי

 12/18ו הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרהנני נותן/נת תצהיר זה לצורך  [במקרה של יחיד]

 "(. מכרזה)להלן: "

, בו הנני "הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 

. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת להגיש הצעה במכרז]למלא תפקיד[, המבקש  ______משמש/ת _______

 תצהיר זה בשם הגוף.

 חובת חוקל"הגדרות"  1מס'  בסעיף כהגדרתם "בינוני או קטן, זעיר עסק"  המונחים משמעות זה בתצהירי

 .אותם ה/מבין אני וכי אלה מונחים של משמעותם לי הוסברה כי ת/מאשר אני .1992-ב"תשנ, המכרזים

 במקום המיועד( X)יש לסמן   –הנני מצהיר כי 

 מיליון 2 על עולה אינו ישל השנתי העסקאות שמחזור או עובדים חמישה עד מעסיק אני – "זעיר עסק"

 ;חדשים שקלים

 לחילופין

 שקלים מיליון 2 על עולה ישל השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 20-ל שישה בין מעסיק אני – "קטן עסק"

 ";זעיר עסק" שבהגדרה התנאים אחד לגבי מתקיים ולא, חדשים שקלים מיליון 20 על עולה אינו אך חדשים

 לחילופין

מיליון שקלים  20עולה על  ישלשמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין  אני – בינוני""עסק 

אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר"  ון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגבימילי 100חדשים אך אינו עולה על 

 ;או "עסק קטן"

 לחילופין

 שקלים מיליון 100 על עולה ישל השנתי העסקאות שמחזור או עובדים 100מעל  מעסיק אני – "גדול עסק"

 ;שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני"אחד התנאים  ולא מתקיים לגבי, חדשים
  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

_______________ 

       ]שם וחתימה[      
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 אישור

__________ הופיע/ה בפני :כי ביוםבזה מאשר/ת עו"ד, , ______אני הח"מ, ____________
 משרדי ב

_____________ :מר/גב', _________:בישוב __________________________:בכתובת
_____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  שהזהרתיו/ה כי  :ת.זשזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

אישר את נכונות וי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפ
 בפני.עליה חתם/ה הצהרתו ו

 
 
    ____________________          ________________                 ____________________________ 

         תאריך                                             ותמת                     ח                                                        עו"ד                    

 

 

 

 

 

 

 


