
 

 

 

 
 
 
 
 

 
מכרז פומבי להספקת 
שירותי השכרת רכב 
 –בשיטת ליסינג תפעולי 

 2תשפ"ב 

 גרסה מעודכנת לאור פניות מציעים
 שינויים מסומנים

 

  

ברל. המידע המופיע -אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית© 
ברל כל הקורא מסמך זה, כולו או מקצתו, ואינו מורשה לצפות במידע המופיע בו, חשוף -רכושו הבלעדי של המכללה האקדמית ביתבמסמך זה הנו 

 ברל,-לתביעה משפטית. המוצא מסמך זה מתבקש להעבירו לידי המכללה האקדמית בית



2 
 

_____________________  _______________________ 
 הספק                                                                                      המכללה האקדמית בית ברל

 

 

 

 ראשי פרקים
 

 

שירותי הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי להספקת  מנהלה
 2תשפ"ב  –השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי 

3 

 מפרט והצעת המחיר  נספח א'
 

6 

 תצהיר המציע  נספח ב'
 

7 

 הסכם התקשרות נספח ג'
נוסח חוזה התקשרות כנהוג בחברה יצורף על ידי המציע  

 במסגרת הגשת ההצעה
 

9 
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 המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(
 )להלן: "המכללה"(

 א.ג.נ., לכבוד

 
מכרז פומבי להספקת שירותי השכרת רכב בשיטת הנדון: הזמנה להציע הצעות במסגרת 

 2תשפ"ב  –ליסינג תפעולי 

המכללה האקדמית להספקת שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור הנך מוזמן להגיש הצעה  .1

 בית ברל כמפורט במכרז.

 ההתקשרות לרכבים נוספים בהתאם לצורך מעת לעת הרחיב אתהמכללה שומרת לעצמה את הזכות ל .2

 . בכפוף להצעת מחיר ואישור ההנהלה

מסמכי )להלן: " מסמכי המכרז לרבות הזמנה זו וכל נספחיהההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על  .3

על המציע לצרף  חוזה התקשרות "(, וכן בהשלמת כל הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. המכרז

יהווה את ואשר ייחתם ע"י המציע כמפורט להלן, לאחר שמולאו בו כל הפרטים י של המציע סטנדרט

 הצעתו הבלתי חוזרת של המציע )להלן: "ההצעה"(.

לפסילת הצעת המציע,  מוכל הנתונים כנדרש, יגר הםחוזה אשר לא ימולאו בהצעה ולמען הסר ספק, 

 אלא אם תקבע המכללה אחרת, מטעמים ענייניים.

 מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ולהלן.  על כל .4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי  .5

 והבלתי מסויג, להרשות למציע כלשהו להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד. 

באחריות כלשהי לנכונות הפרטים שימסרו על  המכללה ו/או מי מטעמה, לרבות עורכי דינה, לא ישאו .6

 ידם, במסגרת ההזמנה ונספחיה.

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת  .7

ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל 

ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה  העובדות והנסיבות

והגשתה, ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי 

ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע 

 בה. 

 ף כחלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימת המציע. להצעה יצור .8

 איש קשר .9

 המציע ימנה איש קשר יחיד מטעמו מול המכללה )להלן: "איש הקשר"(. 

 תפקיד  _________________  שם ___________________    

 ______________  מספר הטלפון____________                      מספר הפקס _          

 דואל: ________________________            

 ומסמכים נדרשיםסף תנאי  .10

על המציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן. לאימות 
"תצהיר המציע",  –' בלהלן, יש לצרף הצהרה חתומה מטעם המציע בנוסח נספח  10.1-10.5סעיפים 
 אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מסמכים ואישורים כנדרש.בצירוף 

 תנאי סף(. כנדרש אסמכתאות לצרף)יש  תאגיד רשום כחוק בישראל. 10.1

 תנאי סף(. כנדרש אסמכתאות לצרף)יש   מנהל ספרים כדין 10.2
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 המציע בעל רישיון להחכרה תפעולית מטעם משרד התחבורה, התקף נכון למועד הגשת ההצעה. 10.3

 תנאי סף(. כנדרש אסמכתאות לצרף)יש 

המציע הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי בהיקף של לפחות  10.4

  תנאי סף  (.2020-2018השנים האחרונות ) שלושכלי רכב ללקוח אחד לכל שנה במהלך  100

 .סף תנאי .)יש לספק רשימת מוסכים( שרות מוסכי של ארצית פריסה בעל המציע 10.5

 מסמכים נוספים .11

 :הצעת המחיר" )להלןועל המציע להשלים את פרטי העלות כמפורט בנספח א' לחוזה: "מפרט  11.1

 "(.ההצעה"

את המסמכים הנדרשים לבחינת  ולצרף "תצהיר המציע", -' בנספח על המציע למלא את  11.2

 עמידתו בתנאי הסף.

 '(. געל המציע לצרף להצעתו את נוסח חוזה ההתקשרות הנהוג בחברתו )יקרא נספח  11.3

 הגשת ההצעה .12

"מכרז פומבי להספקת שירותי : עליה יהיה רשום ההמציע יגיש את כל המסמכים הנדרשים במעטפ

, לתיבת המכרזים המיועדת לכך מחוץ למבנה רכש "2תשפ"ב  –השכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי 

. אין 12:00, בשעה 8.11.20211 –, ה חמישימיום , עד ולא יאוחר 421’ ותפעול, אזור דקל, בית מס

לשלוח את ההצעה בדואר. אם המעטפה גדולה מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרה לידי אשת הקשר 

, כי מעטפה שלא תמצא בתיבת המכרזים עד למועד מטעם המכללה אשר פרטיה נזכרים להלן. יודגש

 תפסל על הסף ולא תשתתף במכרז. -שצוין לעיל, גם אם תוגש באיחור של מספר דקות בודדות 

)לרבות כל המסמכים  המציעים מטעם הצעות שלתאפשר הגשה  המכללההאמור לעיל,  חרף

 ,מקרה בכל .noaf@beitberl.ac.il: הבאה לתכתובת, האלקטרוני הדואר באמצעות, הנדרשים(

   .הזכייה למימוש כתנאי הנדרשים המסמכים כל את להשלים ידרשיהמציע הזוכה 

 קריטריונים לבחינת הצעות שתוגשנה במסגרת המכרז .13

מכלול  שיקלולתוך ביותר    הטובהמציע אשר יציע את הצעת המחיר  –מחיר  100%הינו מכרז  המכרז

 השתתפות ביטול, עצמית השתתפות עלותלרבות תנאי תשלום,  ,הנכללים בהצעההמסחריים  התנאים

 יזכה במכרז.  -ההצעות בחינת במעמד המכללה להחלטת בהתאם, ועוד לקדמותו הרכב השבת, עצמית

 

 פורמטלאת הצעתם במסגרת המכרז בהתאם  להגיששל מציעים שונים  בקשהה לאורכי  ,מובהר

השוני הצפוי בין  ולאורהמכללה(  שקבעה)תוך סטייה מהפורמט  אצלם הנוהגים מסחרייםה תנאיםוה

 התנאים מגוון של שקלולהמכללה בדבר בחירת ההצעה הזוכה במכרז תתבסס על  החלטת –ההצעות 

סכום התשלום החודשי )כהגדרתו בנספח א' ל עדיפות מתן תוך, המציע בהצעת שנכללו המסחריים

ו/או דרישה ו/או תלונה טענה  כלעל  מציעיםה. בעצם הגשת הצעה במסגרת המכרז מוותרים להסכם(

 .במכרז הזוכה המציע בחירת אופןאשר לב מכללהפי הלכ

 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק .14
 

ב בחוק חובת המכרזים, 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף 
 ידי רואה חשבון.-, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על1992  -תשנ"ב 

 
במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו תוצאה משוקללת זהה, שהיא 
התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, 

 תצהיר, כאמור לעיל.בעת הגשתה, אישור ו

mailto:noaf@beitberl.ac.il
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המכללה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן אודות תנאי חוזה ההתקשרות המוצע על ידי  .15

בכל מקרה של העדר הסכמה בין הצדדים, תהא המכללה רשאית לבטל את  המציע במסגרת המכרז.

 זכייתו של המציע הזוכה ולנהל משא ומתן עם המציע הבא בתור.

שצורף להצעה וחתימתה על מטעם המציע החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על החוזה  .16

החוזה, והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על החוזה כאמור, 

יכנס החוזה לתוקף, ויהווה חוזה מחייב לגבי המכללה לכל דבר ועניין. כל עוד לא נחתם החוזה על ידי 

חוזרת מצד המציע, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה -מכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתיה

 כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן. 

 קבלת הצעתו. -המכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי .17

ה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא הזמנה זו אינה מהווה הצעה. המכלל .18

 תתקבל. המכללה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים.

השתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום. על כל מציע המעוניין להגיש הצעה במסגרת המכרז להירשם  .19

. מובהר בזאת, 22 ומה בסעיף, באמצעות אשת הקשר הרש16:00, בשעה 11.11.2021 -ה חמישיעד ליום 

 כי מענה לשאלות מציעים יופץ במרוכז למציעים הרשומים בלבד.

 יהיה כדלקמן: -נוהל העברת שאלות ובירורים  .20

 22כמפורט בסעיף  ,שאלות הספקים, תוגשנה בכתב )דואר אלקטרוני או פקס( לנציג המכללה 20.1

 ועד בכלל.  12:00בשעה  11.11.2021 יוםעד ללהלן, 

באמצעות  למציעים הרשומים,מענה מטעם המכללה לשאלות הבהרה מטעם המציעים ישלח  20.2

 .14.11.2021 יוםב ,דואר אלקטרוני

 .14.11.2021המכללה אינה מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל סוג שתתקבלנה לאחר   20.3

 המכללה לא תשלם דמי תווך כלשהם. .21

טלפון /   התפעולמנהלת הרכש ו –שגב נעה אשת קשר מטעם המכללה בכל הנוגע למכרז: הגב' פלדמן  .22

אגף רכש  – 44905. כתובת: בית ברל, דואר בית ברל, noaf@beitberl.ac.il, מייל  09-7476409פקס: 

 ותפעול.

 טבלת לוח זמנים מרוכזת:  .23

 הערות מועד פעילות
  07.11.2021 מועד משוער ליציאה למכרז 
  14.11.2021 מועד אחרון לרישום למכרז

מועד אחרון לשליחת 
 שאלות

עד ולא יאוחר 
 ראשוןמיום 

14.11.2021 
 16:00בשעה 

 
שאלות הספקים, תוגשנה בכתב 

noaf@beitberl.ac.il. 

המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות אחריות  15.11.2021 מועד משוער למתן תשובות 
 ולצרפם למסמכי המכרז חתומים.

עד ולא יאוחר  מועד אחרון להגשת הצעות 
חמישי 

18.11.2021 

לתיבת המכרזים המיועדת לכך מחוץ למבנה רכש 
, עד ולא יאוחר 421’ ותפעול, אזור דקל, בית מס

 12:00, בשעה 18.11.2021 –, ה חמישימיום 
 

  

mailto:noaf@beitberl.ac.il
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 נספח א' – מפרט והצעת המחיר
 

 "מ.מע כוללים ואינם"ח בש נקובים בהצעה המחירים .1

 התשלום)להלן: "חודשיים לדמי ליסינג תפעולי מטה המציע מצהיר כי המחירים המוצעים  .2

 .מטה המפורטיםהתנאים  כלכוללים את "( החודשי

 להצעת בהתאםיהיה תשלום חודשי קבוע וזהה,  לספק המכללההחודשי שתשלם  התשלום .3

 ללא מקדמות. ,המציע

 .היום ממועד האחרון להגשת 90 למשך תקפה ת המציע תהא הצע .4

לרבות את כל ההוצאות, האגרות ההיטלים הכרוכים בחכירת הרכב,  כוללתשלום החודשי ה .5

כי  ,בזאת מובהר ספק הסר למען. רותיוהש התיקונים, האחזקה הוצאות וכל הרישוי, הביטוח

 .זו התקשרות בגין נוסף תשלום כללספק לא תשלם  המכללההתשלום החודשי מלבד 

 מיום קבלת הרכב. חודשים 36תקופת ההתקשרות הינה לפרק זמן של  .6

 .ק"מ 30,000 של מסלול אחזקה שנתי .7

 הקיזוז בתום כל שנה קלנדרית.  -אגורות  0.20חריגת קילומטרג' לא יעלה על  בגין  התעריף .8

  מ"מע+  ₪ 1,300 של לגובה  עד – השתתפות עצמית במקרה של תאונה .9

 .ביטול השתתפות השבת הרכב לקדמותו .10

, ללא עמדת טעינה והתקנהכולל  -חשמלי   Supreme 5יונדאי איוניק  -דגם הרכב הספציפי  .11

 )במידה ונדרש יש לתמחר( .תוספת מחיר

ברכב יותקנו ללא תוספת עלות: מערכת מולטימדיה, מערכת נעילה מרכזית כולל הרמת חלונות  .12

 וחיישן קדמי ואחורי ומצלמת רוורס.  

 צבעי הרכבים יקבעו בעת החתימה על ההסכם. .13

 הצעת המחיר מטעם המציע: .14

 

 -תוספת חודשית בגין  -לא לשקלול 

 .לחודש₪ נהג צעיר ________________ 

 .לחודש₪ נהג חדש ________________ 

רכבים שם חכירת למעת לעת המכללה שומרת לעצמה את הזכות להרחיב את ההתקשרות  .15

 בהתאם לצורך.  ,נוספים

 מחיר קטלוגי  

 כולל מע"מ

 דמי ליסינג 

 תפעולי 

 לפני מע"מ, חודשיים

 חשמלי  Supreme  5יונדאי איוניק 

 2022  יצור שנת

 כולל עמדת  טעינה והתקנה

199,900  ₪  
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_____________________  _______________________ 
 הספק                                                                                      המכללה האקדמית בית ברל

 

 3של  לתקופהעם הספק שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות  המכללה .16

 ,יובהר. שנים שש על תעלה לאהכוללת מכוח המכרז  התקשרותה שתקופת ובלבד נוספותשנים 

 אםוזאת גם  מהספק ורכב רכב כל קבלתתימדד ממועד חודשים  36 שלכי תקופת הליסינג 

 (.שתוארך)ככל  המאורכת או הראשונה ההסכם תקופת הסתיימה
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_____________________  _______________________ 
 הספק                                                                                      המכללה האקדמית בית ברל

 

 נספח ב' - תצהיר המציע 
 

 
אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר 

מצהיר/ה בזה שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 בכתב כדלקמן:

"( מציע)להלן: "ה _______________________________תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת  .1

 "(.המכרז)להלן: " 2תשפ"ב  –רכב בשיטת ליסינג מכרז פומבי להספקת שירותי המוגשת במסגרת 

 תצהיר זה בשמו. הנני משמש/ת בתפקיד __________________________ במציע ומוסמך/ת ליתן .2

 ז זה.רבעל הידע, הניסיון המומחיות הדרושים לביצוע התקשרות נשוא מכהמציע הינו  .3

ספק את כל האמצעים, הציוד, כח האדם ואפשרויות המימון הדרושים על מנת לשל המציע  וברשות .4

 המציעהמכרז.  כימבמסהמפורטים בהתאם לדרישות ולתנאים  ,נשוא מכרז זה שירותי הליסינג התפעולי

ויש בידי את התעודות, ההכשרה והאישורים  אספקת השירותיםל םהרלוונטיימכיר את החוקים 

 .שם אספקתםהנדרשים ל

הינו מחיר סופי ומבלי לגרוע מכלליות האמור הוא כולל את כל )נספח א'(  המציע המחיר הנקוב בהצעת .5

 .כמפורט בנספח א' להסכם. אספקת שירותי הליסינג התפעולי למכללה, הכלהעלויות הכרוכות ב

 :להלן פרטי המציע לצורך בחינת עמידתו בתנאי הסף .6

 .(אסמכתאות כנדרש)יש לצרף תאגיד רשום כחוק בישראל המציע הינו  .א

 שם התאגיד: ___________________________________________      

 מספר רשום של התאגיד: __________________________________      

 .(אסמכתאות כנדרש)יש לצרף   מנהל ספרים כדיןהמציע  .ב

 המציע בעל רישיון להחכרה תפעולית מטעם משרד התחבורה, התקף נכון למועד הגשת ההצעה .ג

 .)יש לצרף המסמכים(
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_____________________  _______________________ 
 הספק                                                                                      המכללה האקדמית בית ברל

 

המציע הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי בהיקף של לפחות  .ד

, בהתאם (2018-2020( השנים האחרונות )3) שלושכלי רכב ללקוח אחד לכל שנה במהלך  100

  טבלה מטה:בלמפורט 

 

  .(מוסכים רשימת לספק)יש המציע בעל פריסה ארצית של מוסכי שרות  .ה

 .1976 –המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .7

 
 
 

 ____________________ 
 חתימת המצהיר  

 
 

 אישור עו"ד / רו"ח
. ______________ מרחוב______________, מאשר/ת אני הח"מ, עו"ד /  רו"ח ____________, מ.ר

שהזהרתיו כי בזה כי ה"ה _______________ ת.ז_______________, חתם על תצהיר זה בפניי, לאשר 
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן. הנ"ל אישר את נכונות 

 הצהרתו וחתם עליה.
 

  _____________                                                                          ____________________ 
 תאריך                                                                                         חתימת עו"ד + חותמת       

שנת תחילת  שם הלקוח מס
 התקשרות

מספר כלי 
הרכב 

 החכורים

איש קשר 
 ותפקיד

 טלפון זמין להתקשרות

1 

 

 2018    

2  2019 

 

   

3  2020 
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_____________________  _______________________ 
 הספק                                                                                      המכללה האקדמית בית ברל

 

 נספח ג' – הסכם התקשרות
 
 

נוסח חוזה התקשרות כנהוג בחברה יצורף על ידי המציע  
 במסגרת הגשת ההצעה

 
לאמור במסמכי המכרז בחוזה בכול מקרה של סתירה בין האמור 

 גוברות הוראות המכרז


