
 

 

 

 20/19 מספר המכרז  

 שלבי-דופומבי  סוג המכרז

 שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי שם המכרז

לוחות 
זמנים 
 למכרז

20197.8. מועד פרסום המכרז  

2019.827. מועד אחרון לשאלות הבהרה  

מועד אחרון להגשת הצעות 
12:00בשעה  201912.9. לתיבת המכרזים  

 31.12.2019 תוקף ההצעה

תנאי 
 סף

 כללי

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת  .1
ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן במלואם. 

 יפסלו. –מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים 

תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו.  .2
קיום תנאי סף בתאגיד קשור, בארגון  של המציע, בבעל מניות 

 או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף. .3

 תנאי סף כלליים

 הנוגע ברשם הרשום, בישראל מאוגד משפטי גוף הינו המציע .4
 .מורשה עוסק או(, השותפויות רשם, החברות רשם: כגון) בדבר

 גופים עסקאות חוק לפיהבאים  באישורים מחזיק מציעה .5
אישור תקף על : )א( תקפים כשהם, 1976-ו"התשל, ציבוריים

 1ב2 ולסעיףב 2בהתאם לסעיף  יםתצהיר; )ב( ניהול ספרים כדין
בנוסח תואם  ,1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק

 .(2ב')3 -( ו1)'ב3 יבנספחלנדרש 

 תנאי סף מקצועיים

למציע ניסיון רציף ומוכח במתן שירותי ליסינג תפעולי  .6
לפחות ועד למועד  1.1.2015למוסדות ולארגונים החל מיום 

 האחרון להגשת הצעות.

 3-המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי לבמועד הגשת ההצעות,  .7
כלי  15בהיקף של  ,לפחותוכיוצ"ב או ארגונים  , חברות מוסדות

 לכל אחד מהם.לפחות רכב 

 עבורם לפחות רכב כלי 500בבעלות המציע צי רכבים הכולל  .8
 הוא מספק שירותי ליסינג תפעולי.

 פחת שלא, תפעולי ליסינג משירותי שנתי כספים מחזור למציע .9
 השנים משלוש אחת בכל( מ"מע כולל לא) ₪ 7,000,000 - מ

2016 ,2017 ,2018. 

פעלת משרד להחכרת רכב )ליסינג( מחזיק ברישיון לה המציע .10
 .מטעם משרד התחבורה

 הסמכה כתב בעל בתעבורה בטיחות קצין מעסיק המציע .11
 .1961-א"תשכ, התעבורה בתקנות כנדרש התחבורה ממשרד

  

 

 



 

 

 

 

 עיון במסמכי המכרז

 האינטרנט מאתר המכרז מסמכי את להוריד המציעים באפשרות
 חינם עיון. למכרז המענה הגשת או/ו עיון לצורך, האוניברסיטה של

, גן רמת, אילן בר אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת המכרז במסמכי
 09:00-13:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 209 חדר, 408 בבניין

 (.5318552-03מראש בטלפון:  )בתאום

 אופן הגשת ההצעות

, ללא זיהוי חיצוני, במעטפה סגורה וחתומהאת ההצעה יש להגיש 
בשעה  12.9.2019לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 

בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, ולהניחה בתיבת המכרזים  12:00
 .209 מס' , חדר408בבניין מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


