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עיריית גבעת שמואל
מכרז מס' 4244022
הזמנה לקבלת הצעות
לשכירת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי
תנאים כלליים
.1

עיריית גבעת שמואל ( להלן  " :העירייה") מזמינה בזה הצעות מחירים ל שכירת רכבים
חדשים בשיטת הליסינג התפעולי .

.2

העירייה מ עוניינת להתקשר עם ספק אחד המס וגל ל השכיר לעירייה רכבים חדשים בשיטת
הליסינג התפעולי על כל השירותים הכרוכים בכך  ,הכל על פי התנאים המפורטים מכרז זה
על נספחיו .

.3

את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג ' למסמכי המכרז .

.4

ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים .

.5

העירייה אינה מתחייבת לכמות הרכבים המפורטים ברשימת הרכבים שבנספח ג' והיא תהא
רשאית להזמין רכבים בכמויות ככל שידרשו לה.

.6

כמו כן ,העירייה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה ,הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

.7

העירייה אינה חייבת להזמין את כל הרכבים במועד אחד והיא תהא רשאית להזמין
רכבים במועדים שונים  ,ועל הזוכה במכרז להיות ערוך לספק את הרכבים בכמויות
שיוזמנו על ידי העירייה במועדים שידרשו לעירייה .

תנאים להשתתפות במכרז
.8

.9

רשאים להשתתף במכרז ספק אשר עומד בכל התנאים המצטברים שלהלן :
א.

תאגיד רשום כחוק בישראל.

ב.

בעל רישיון תקף במועד הגשת ההצעה להחכרה תפעולית מטעם משרד התחבורה.

ג.

בעל צי רכב הכולל לפחות  3,333כלי רכב.

ד.

בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים רצופות במתן שירותי ליסינג תפעולי
לרכב.

ה.

מוקד השירות המרכזי שלו נמצא במרחק שלא יעלה על  33ק"מ מגבעת שמואל.

על המציע לצרף אישורים על עמידתו בתנאים שפורטו לעיל .

ההצעה
 . 13על המשתתף להגיש את הצעתו ושאר מסמכי המכרז על טפסי המכרז המצויים בחוברת
המכרז כ שהיא חתומה על ידו בתחתית כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז .
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 . 11הצעות המחירים תוגשנה על גבי טופס הצהרת המשתתף ( נספח ג' למסמכי המכרז ) לגבי
כל אחד מהרכבים המפורטים ברשימה  .לא ניתן להגיש הצעה רק לגבי חלק מסוגי
הרכבים  .הצעה שלא תתייחס לכל סוגי הרכבים תיפסל  .ביול החוזה יעשה על חשבון
המשתתף בלבד .
 . 12ההצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעה משותפת  .הצעה משותפת
תיפסל .
 . 13ערבות ב נקאית אוטונומית למכרז  -בסך  ( 13,333עשרת אל פים שקלים חדשים ) שהופקה
לבקשת מגיש ההצעה במכרז לפקודת העירייה  ,בתוקף עד לתאריך  1.12.14את להבטחת
קיום תנאי המכרז .
 . 14את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של  . ₪ 1,333סכום זה לא יוחזר למשתתפים ,
ב שום מ קרה ובשום נסי בות  .העירייה תהיה רשאית שלא לדון בהצעה שהוגשה ע " י מציע
שלא רכש את מסמכי המכרז .
 . 15מועד אחרון להגשת הצעות  -ה צעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד
במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה לא יאוחר מיום
_  _21.20.22בשעה  .20:00משלוח ההצעה בדואר א ו בכל דרך אחרת אינו עונה על
דרישות המכרז  ,היא לא תתקבל  ,והינו על אחריותו הבלעדית של המשתתף  .

 . 16יתר פרטי המכרז מפורטים בחוברת המכרז המצויה במזכירות העירייה .


בכבוד רב ,
גבי חדד  ,מנכ " ל


