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  רשות שדות התעופה
  גוריון -נמל התעופה בן 

  
הפעלת ואחזקת רכבי בחוזה למתן שירותי  שרותהתק 2018/070/0083/00ומבי מס' מכרז פ

  רשות שדות התעופהעבור  ,ושטיפת רכבים הרשות בשיטת הליסינג התפעולי

 הזמנת הצעות ותנאי המכרז טופס .1

פי -") המחזיקה, מנהלת ומפעילה את שדות ונמלי התעופה עלהרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
חוק רשות שדות פי - למעבר היבשתיים עהמסופי  וכן את 1977-וק רשות שדות התעופה תשל"זח

להתקשרות י פומב, מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז 1980- התעופה (הוראת שעה), תש"ם
, עבור רשות ושטיפת רכבים שירותי הפעלת ואחזקת רכבי הרשות בשיטת הליסינג התפעוליבחוזה 

, והכל בכפוף להוראות כנספח א' לחוזההמצורף  התפעולינספח הבהתאם לדרישות  שדות התעופה
-ו "התפעולינספח ה", "השירותים": , בהתאמההנקובות במסמכי המכרז ובנספחיהם (להלן

  "). המכרז"
  מסמכי המכרז .2

 "):מסמכי המכרז" המסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז (בטופס זה: .2.1

טופס הזמנת הצעות ותנאי מכרז זה, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו  .2.1.1
  .(להלן: "טופס ההזמנה") ותנאי מתנאיו

ותנאי מתנאיו חוזה שנוסחו מצ"ב, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו  .2.1.2
 "). החוזה(להלן, יחדיו: "

, על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי טופס ההצעה הכספית במכרז .2.1.3
 ").טופס ההצעה הכספית: "(להלןמתנאיו 

או תוספת למכרז שיוצא בכתב על ידי הרשות, ו/פרוטוקול או ו/כל מסמך הבהרה  .2.1.4
 במסגרת הליכי המכרז.

להלן. את  4.1כמפורט בסעיף  באתר האינטרנט של הרשותכן לעיון ומסמכי המכרז יועמדו  .2.2
מסמכי המכרז ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנט וכן בנוסף לקבלם באגף 

מסמכי המכרז אשר יומצאו הלוגיסטיקה, כעותק צרוב במדיה מגנטית על גבי תקליטור. 
 . PDFלמשתתפים על גבי התקליטור, יערכו כקובצי 

להלן. ההצעה  5על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך בסעיף  .2.3
להלן,  5.1 ףלשם כך בסעי ) במספר העתקים הנקובHard Copyתיערך ותוגש בפורמט כתוב (

כשכל המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש בהתאם להוראות המפורטות 
 להלן.  5במסמכי המכרז ובסעיף 

הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, למען  .2.4
מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). עוד מובהר 
בזאת, כי העותק הכתוב של מסמכי המכרז, המופקד בתיבת המכרזים, הנו באופן בלעדי 

זה. עותק המסמכים אותם הדפיס המשתתף מאתר ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז 
האינטרנט של הרשות ו/או אשר נצרבו על גבי התקליטור וכן כל מסמך אותו תאפשר 
הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן 

 המכרזים.וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב למסמכי המכרז, המופקד גם בתיבת 

  

 



2  

  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750590:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben‐Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750590, Fax:972 3 9711296  

  

  ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזי .3

  טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרז:  מצ"ב .3.1

  מועד ביצוע    פעולה

  03.201880.  -  מועד פרסום המכרז 

המועד האחרון לעיון במסמכי המכרז במשרדי הרשות, כמפורט 
  להלן. 4.1.1.1בסעיף 

-  .03.201822  

באמצעות אתר , תשלום דמי השתתפותלהמועד האחרון 
  להלן. 4.2.2.2 האינטרנט, כמפורט בסעיף

-  .03.201821  

של  באגף תקבולים ,תשלום דמי השתתפותלהמועד האחרון 
  להלן. 4.2.2.1כמפורט בסעיף הרשות, 

-  .03.201822  

  03.201852.  -  להלן. 19דמי ההשתתפות כמפורט בסעיף משלמי  מועד מפגש

  03.201872.  -  להלן  23 בסעיףהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט 

  201804.23.  -  להלן 5.8.2 בסעיףכמפורט  ,המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 7.8.1פים ההצעה כמפורט בסעיהערבות לקיום ותוקף מועד תוקף 
  להלן. 10 -ו

-  .201812.31  

לקצר או הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור,  .3.2
ה ר. הודעקצובה נוספת, אחת או יותלעיל בתקופה  3.1 לדחות את המועדים הנקובים בסעיף 

דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט וכן תשלחנה לכל המציעים אשר על קיצור או 
על המועדים החדשים  להלן. 4.2שלמו את דמי ההשתתפות, הכול בכפוף להוראות סעיף 

אשר ייקבעו על ידי הרשות, במידה ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים אשר 
קדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה 

 כלשהי.

או שינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/קיצור ו/או לא יהיה ב .3.3
נוספת העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן 
סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר 

  זה.   3עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם להוראות סעיף 

  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .4

 המכרז עיון במסמכי .4.1

כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן  .4.1.1
 ובמועדים המפורטים להלן:

אגף הלוגיסטיקה , B-209 חדר  2, קומה 1טרמינל במשרדי הרשות שב .4.1.1.1
 בימים 03.201822.  ליום עד וזאת  )"משרדי הרשות"(בטופס הזמנה זה: 

 . 09:00-12:00 ', בשעות:ה -' א

אתר (בטופס הזמנה זה: " www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .4.1.1.2
 .")האינטרנט
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כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי  .4.1.2
נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל 

הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל 
 שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור.

  השתתפות במכרז .4.2

לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו דמי המעוניין להשתתף במכרז על כל מציע  .4.2.1
 להלן.   4.2.2(כולל מע"מ), באופן המפורט בסעיף  ₪ 5,000השתתפות בסך של 

 תשלום דמי ההשתתפות יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן:  .4.2.2

אגף התקבולים של רשות שדות התעופה הנמצא בקומת הקרקע במשרד ב .4.2.2.1
-'אבימים  03.201822. ם, וזאת לא יאוחר מיובנתב"גשל הרשות הראשי 

  .09:00-12:00 בשעות:', ה

מובהר כי  .03:23 בשעה: 03.201821.באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום  .4.2.2.2
יש להשלים את הליך תשלום דמי ההשתתפות קודם למועד הנקוב בסעיף 

  זה. 4.2.2.2

במסגרת תשלום דמי ההשתתפות, יימסרו לרשות, במשרדי הרשות או באתר  .4.2.3
המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, האינטרנט, פרטי המשלם או פרטי המציע 

 מספר טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני. 

לעיל, חשבונית   4.2.3, לכתובת שנמסרה במסגרת הוראת סעיף למציע הרשות תשלח .4.2.4
כשהיא מוחתמת, בשם הרשות, בידי  הנושאת את שמו, בגין תשלום דמי ההשתתפות,

 נציג הרשות.

הרשות לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או  .4.2.5
הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או 
שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות ו/או השמטה, מכל 

לעיל, לרבות  4.2.3 הנקובים בסעיף  מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים
נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי 

המציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר ו/או אי זמינות באתר האינטרנט של הרשות, ו
 וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

למען הסר ספק מובהר, כי למעט אם צוין במפורש אחרת בטופס הזמנה זה, דמי  .4.2.6
  ההשתתפות לא יוחזרו לאחר תשלומם לרשות.

 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .5

להלן והמעוניין להשתתף  6 בסעיף מציע העונה על כל התנאים המקדמיים המפורטים  .5.1
כל לצורך הוכחת עמידתו בבמסגרת ו/או המסמכים הדרושים כל המידע ובמכרז, יגיש את 

-כשכל הפרטים ו/או כל המסמכים הנדרשים על והתנאים הנוספיםתנאים המקדמיים ה
על גביה יציין את  מעטפה אחתבאמצעות רפים כדבעי, וזאת פיהם, ממולאים ו/או מצו

(ללא שם  "2018/070/0083/00מכרז פומבי מס'  –ה להציע הצעות "הזמנהמשפט הבא: 
 מכל המסמכים הבאים, ויסגרה היטב העתק כתוב אחדבמעטפה זו יכניס המציע המציע). 

 : ")המעטפה(להלן "

להלן, הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו  7.1  – 7.6 המסמכים המפורטים בסעיפים .5.1.1
 להלן; 6 של המציע בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 
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 להלן); 7.8ערבות לקיום המכרז (כהגדרתה בסעיף  .5.1.2
  

 להלן. 7.7המסמכים המפורטים בסעיף  .5.1.3
  

הכספית באופן הנדרש בטופס ההצעה הכספית, אשר ימולא, בין היתר, הצעתו  .5.1.4
 בשים לב להוראות ולדגשים המפורטים במסגרתו.

  
  "העתק נאמן למקור".-ידי עו"ד כ-מקורי, יאומתו על המסמכים שצורפו כעותק שאינו

   
על הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר הגיש הצעה חלקית, יחולו לגביו ההוראות  .5.2

 להלן.  15המפורטות בסעיף 

 ההצעות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית.  .5.3

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין  .5.4
בהצעתו, בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או 
המסמכים הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול, לדעת אותו 

 מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד 

מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לנמק 
החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, 

כל מידע וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי 
ההצעה יע בתנאים המקדמיים ובדרישות החובה וכן המתייחס להוכחת עמידתו של המצ

  .יםאינה חסוי -הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית 

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .5.5

כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן  .5.6
 עניינים מפורט.

  אחריות למידע .5.7

ו למכרז, ישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק קודם להגשת הצעת .5.7.1
התקשרות, בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי ה

  .שירותים ומאפייניהםה

פי מיטב - ניתן עלכל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע במסגרת הליך המכרז,  .5.7.2
פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז. החובה - ידיעתה של הרשות ועל

מוטלים בכל מקרה, לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע ההתקשרות והשירותים, 
על המציע (ועליו בלבד) וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על 

וע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגר
 כמפורט במסמכי מכרז ובנספחיהם.

 מועד הגשת ההצעה .5.8

 לעיל) 5.1המעטפה (כשהיא כוללת בתוכה את כל המסמכים המפורטים בסעיף  .5.8.1
הנמצאת בנתב"ג, תיבת המכרזים , ל08:30-15:00ה' בין השעות - תוגש בימים א'

 140חדר מס'  1ד (הארכיב) שבקומה הראשי, במדור רשומות ותיעוהמשרד בבניין 
 (או בסמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום).

(להלן:  10:00השעה עד   23.04.2018המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .5.8.2
 ").המועד האחרון להגשת ההצעות"
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והשעה שנקבעו לעיל המועד יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר  .5.8.3
(ב) לתקנות חובת 20תתקבלנה ולא תידונה, וזאת בהתאם להוראות תקנה לא 

 .1993-, תשנ"גהמכרזים
 

  מפה המתארת את מקום המשרד הראשי בנתב"ג. רצ"ב .5.8.4

 תנאים מקדמיים .6

המפורטים  המצטבריםרשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים כל התנאים  .6.1
 להלן:

   
לפחות,  חודשים 36הינו בעל ותק של ו תאגיד הרשום כדין בישראלמציע אשר הינו  .6.1.1

שירותי ליסינג תפעולי בתחום  ,האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז נכון למועד
  . ליתן שירותים אלה ,פי כל דין-לרכב והמורשה על

מספק שירותי  ,במכרז הצעות להגשת שנקבענכון למועד האחרון  אשר"ל, כנ מציע .6.1.2
 .ללקוחותיו השונים ,כלי רכב 3,000ליסינג תפעולי בהיקף של לפחות 

נדרשים להוכחת כלי הרכב ה י: יובהר כי דרישת הסעיף בהיקפלעניין סעיף זה לעיל
, זאת 1993 -לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 19מתיקון  תחורגניסיונו של המציע, 

נשוא המכרז. חלק בלתי נפרד מתכלית  יםבשל החשיבות המהותית שבשירות
גבוהה  ברמהו זמין, השירותים נשוא המכרז הינו מתן מענה החייב להיות מקצועי

המכרז מורכבים  נשואשירותים ה. ותחזוקתית בטיחותית, תפעולית ביותר מבחינה
ביטחון ורכבים  מרכביהיתר  בין מורכב ברשות הרכבים שצי העובדהלאור  וזאת

השונים ועל כן נדרש כי המציע יהיה  הרשות יאתרבברציפות תפעוליים אשר פועלים 
  .השירותים את לרשות לספק וכלכלית תפעולית מתאימה יכולתבעל 

מועד האחרון שנקבע להגשת המסתיימים ב ,חודשים 36מציע כנ"ל אשר במהלך  .6.1.3
ההצעות במכרז, מספק שירותי ליסינג תפעולי לרכבים, עבור לקוח אחד, שהינו בעל 

 כלי רכב.  150צי רכב, המונה לפחות 

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, מספק בעצמו  .6.1.4
 רכב. באמצעות גוף/ים אחר/ים מטעמו שירותי תחזוקה מלאים לכלי או

שיש לו  אושעות ביממה  24מציע כנ"ל, אשר מספק שירותי גרירה וחילוץ בכל הארץ  .6.1.5
 כנ"ל. המספק לו שירותי גרירה וחילוץ ,התקשרות עם גוף אחר

עבור שרותי ליסינג  ר כספי במחירים שוטפים ללא מע"מ,מציע כנ"ל, שהינו בעל מחזו .6.1.6
-ו 2016, 2015ת משנות המס בכל אח ,₪מיליון  15-שאינו נמוך מ תפעולי לרכבים,

 בנפרד. 2017

  הכנסות המציע לא כולל מע"מ.משמעם, סך  –" מחירים שוטפיםלצורך סעיף זה "
 

מציע כנ"ל אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל  .6.1.7
 תנאים אלה במצטבר:

 
כל בעל אמצעי גם  –במידה והמציע הינו תאגיד ו מנהלו הכללי ,מציעה 6.1.7.1

 על פי איזה הלא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירי במציע, שליטה משמעות
-290, 237 ,112 ,100: 1977 –מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז 

ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים  422-425, 383, 330, 305, 300, 291
, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש 1957-ושירותים, התשי"ח

    שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן. )5(
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אחוזים  מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח או יותר מ) 25%(

או  )25%( ים וחמישה אחוזיםההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשר
  יותר מהדירקטורים במציע.

  
  חוק  : (א)) עבירות לפי2ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי (המציע  6.1.7.2

, ואם 1987- חוק שכר מינימום, התשמ"זו/או ;  1991- זרים, התשנ"א עובדים 
כי במועד האחרון להגשת ההצעות  –) עבירות כאמור 2הורשעו ביותר משתי (

  .אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה) 1(חלפה שנה 
  

בחוק  כמשמעותם –" הורשע"-ו" בעל זיקה"זה:  6.1.7.2לצורך סעיף 
חוק עסקאות גופים (להלן: " 1976- עסקאות בגופים ציבוריים, תשל"ו

  .")ציבוריים
        

מובהר כי הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו 
וזאת בהתאם להחלטה  ,לעיל 6.1.7.2המקדמי הנקוב בסעיף  התנאי 

 )1()1ב(ב2ידי ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף -שתתקבל לשם כך על
  .1976- לחוק עסקאות בגופים ציבוריים, תשל"ו

    
 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף  6.1.7.3

") אינן חלות על המציע או לחילופין, שהוראות חוק שוויון זכויות(להלן: "
לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ובמידה והוא  9סעיף 

עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע  100 –מעסיק יותר מ 
) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה iמצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: (

לחוק  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או  –שוויון זכויות ובמידת הצורך 

) כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה iiלחילופין (
לחוק שוויון  9ישום חובותיו לפי סעיף והשירותים החברתיים לשם בחינת י

) זה לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ii( 6.1.7.3זכויות בהתאם להוראות סעיף 
  ופעל ליישומן.

  
  כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיקזה:  " 6.1.7.3לצורך סעיף 

 
 עסקיו כדין על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף,את מציע כנ"ל, המנהל  .6.1.8

לפי חוק עסקאות  2לפי סעיף , ושהינו בעל כל האישורים הנדרשים 1975 –תשל"ו
 .1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו 

  
עפ"י  ,מציע כנ"ל, אשר הוא ו/או מי מטעמו שילמו את דמי השתתפות במכרז .6.1.9

 .לעיל 4הוראות סעיף 
  

דמי ההשתתפות  מציע כנ"ל אשר הוא ו/או נציג מטעמו, השתתף במפגש משלמי .6.1.10
 .בנמל התעופה בן גוריון

 
     סייגים ומגבלות להשתתפות במכרז .6.2

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות  .6.2.1
במסמכי המכרז צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש 

 בתנאים המקדמיים ו/או ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז. 
  

  :זה, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן 6.2.1חרף המגבלות הנקובות בסעיף 
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לעיל,  6.1.6- ו 6.1.2-6.1.3ים בסעיפים לצורך עמידה בתנאי המקדמי הנקוב 6.2.1.1
, שנצבר על ידי ו/או מחזור כספי יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון

"), במהלך התקופה העוסק המורשהעוסק מורשה (שאינו תאגיד) (להלן: "
הקודמת למועד ייסודו של המציע על ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך 
התקופה שממועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, 

  מאמצעי השליטה במציע, לכל הפחות. 51%העוסק המורשה הוא בעל 
  

  .1999-כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט - " אמצעי שליטה"                

שנצבר על ידי העוסק ו/או מחזור כספי ביקש מציע להסתמך על ניסיון 
המורשה, יצרף המציע להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של 
המציע על ידי העוסק המורשה ועל אמצעי השליטה של העוסק המורשה 
במציע לאחר ייסודו של המציע וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על 

שנצברו על  ו/או מחזור כספיפי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון 
  ידי העוסק המורשה במהלך התקופה הרלוונטית.

לעיל,  6.1.6-ו 6.1.2-6.1.3בסעיף  יםהנקוב םלצורך עמידה בתנאי המקדמי 6.2.1.2
, לפי העניין, ו/או מחזור כספי יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון

שנצברו על ידי ישות משפטית ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת 
ל מיזוג ו/או מיזוג סטטוטורי על פי הוראות חוק החברות, לרבות בדרך ש

התאגיד וכן לרבות בדרך של עסקת נכסים/פעילות (להלן: " 1999 -תשנ"ט 
  ").הנרכש

  

שנצבר על ידי תאגיד ו/או מחזור כספי ביקש מציע להסתמך על ניסיון 
נרכש, יצרף המציע להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת 

תאגיד הנרכש וכן את כל המסמכים והמידע הדרושים על פי הפעילות מה
שנצברו על ידי ו/או מחזור כספי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון 

  התאגיד הנרכש במהלך התקופה הרלוונטית.

ידי הרשות -מציע אשר סיפק שירותים ו/או טובין לרשות והחוזה עימו בוטל על .6.2.2
) 3הפרת החוזה, וזאת בשלוש שנים (עקב אי עמידת המציע בתנאי ההתקשרות ו

האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה 
 הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון. - והגיש הצעה

 
מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר שפרסמה  .6.2.3

ת המכרזים מידע הרשות, לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך, או שמסר לוועד
) האחרונות שקדמו 3מטעה, או שנהג במהלך המכרז בעורמה, וזאת בשלוש השנים (

למועד פרסום המכרז תהא לרשות שקול דעת במסגרת בדיקת ההצעות לפסול את 
  הצעתו.

 
הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון למציע,  .6.2.4

לפסול הצעה ו/או השתתפות של מציע בהליך, אשר לרשות היה עימו ניסיון שלילי, 
רע ו/או כושל עימו, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת מביצוע עבודות 

ידו לרשות, הפרת התחייבויות - לידיו ו/או מי מטעמו, ו/או מתן השירותים ע- על
פי חוזה ההתקשרות עימו, ביטול חוזה ההתקשרות מחמת הפרתו - כלפי הרשות על

ידי המציע, התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיו"ב, וזאת במסגרת - על
התקשרות קודמת, אחת או יותר, בין הרשות ובין אותו מציע מסוג השירותים או 

  העבודות מושא ההליך.
  

  ".המתקשרהגורם שצבר את אותו ניסיון שלילי/רע/כושל יקרא להלן: "              

) ישות משפטית iהמגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע שהינו: (
) ישות משפטית אשר iiשהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין במתקשר; (
) ישות משפטית אשר iiiהמתקשר הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (

המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין, וכן (ב) גם אם חל 
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שינוי באחזקות המתקשר/במתקשר, בין המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לבין 
  המועד בו נצבר אותו ניסיון שלילי/רע/כושל.

 הפרת תנאי המכרז  .6.2.5
  

ה ו/או (ב) ינהג במהלך המכרז מציע אשר (א) ימסור לוועדת המכרזים מידע מטע
בעורמה ו/או (ג) יחזור בו מהצעתו במכרז זה, לאחר שהוכרז כזוכה ו/או (ד) לאחר 

ידי הרשות עקב אי עמידתו בתנאי - התקשרות עימו בחוזה, בוטל החוזה על
ההתקשרות והפרת החוזה, הרשות תהא רשאית למנוע ממנו להשתתף במכרזים 

שנים  3הליך התקשרות אחר, וזאת לפרק זמן של עד עתידיים של הרשות ו/או בכל 
מיום החלטת הרשות שניתנה בעניינו של המציע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט של הרשות, ומבלי שיהא בכך לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של 
הרשות לתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע בהליך 

פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז לרבות עפ"י סעיף תנאי הסף לעיל, -כלשהו על
בהתקיים מי מנסיבותיו, ולרבות חלוט הערבות, (ככל שקיימת) בקשר למימוש 

  זכויותיה כאמור.
  

כך למציע בכתב - היא תודיע על ,זה 6.2.5היה והרשות תפעיל את זכותה מכוח סעיף 
  הליך בירור, בטרם מתן החלטתה. ותקיים עימו

  
) iהרשות תהא רשאית למנוע ההשתתפות כאמור, לא רק מאותו מציע, אלא גם מ: (

) ישות iiישות משפטית שהינה בעלת אחזקות, במישרין או בעקיפין באותו מציע; (
) ישות iiiמשפטית אשר אותו מציע הינו בעל אחזקות בה, במישרין או בעקיפין; (

אותו מציע מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או בעקיפין. משפטית אשר 
בנוסף, הרשות תהא רשאית למנוע השתתפות כאמור, גם במקרה בו חל שינוי 
בגורמים בעלי האחזקות באותו מציע / באחזקות אותו מציע בעצמו, בין המועד 
האחרון להגשת הצעות במכרז לבין המועד בו אירע איזה מהאירועים הנקובים 

  עיל.ל
 
 הזמנת, לראשונה, בעיתונות פורסמה בו היום -  "המכרז פרסום מועד: "זה בטופס .6.2.6

  .זה למכרז ההצעות
 
 מציעים שני ידי על המוגשת אחת הצעה דהיינו, במשותף הצעות להגיש אין .6.2.7

 .יותר או, במשותף
  המסמכים שיש לצרף להצעה .7

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

, בדבר פרטי תאגיד, חתום על ידי המנהל הכללי של  תצהיר –והמציע הינו תאגיד היה  .7.1
לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק תעודת  נספח א'המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של  -רישום של התאגיד, מאושר על ידי עו"ד כ
 לטופס הזמנת ההצעות.  6.1.1המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

לטופס  נספח ב'תצהיר, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .7.2
 פיםבסעי יםהנקוב יםהמקדמי םהזמנת ההצעות, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי

בנוסח  אישור מקורי בכתב חתום על ידי רואה חשבון חיצוני של המציע, .לעיל 6.1.2 - 6.1.5
לטופס הזמנת ההצעות, לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב  1'בנספח 

 לעיל.  6.1.6בסעיף 

לטופס  'גנספח תצהיר, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .7.3
 6.1.7 בסעיףהזמנת ההצעות, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב 

 לעיל.
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מי לעיל בשם  6.1.7ף היה והמנהל הכללי של המציע, אינו יכול להצהיר את הנדרש בסעי
מבעלי יחתמו כל אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים של המציע/בעלי הזיקה במציע, 

על , לפי העניין, האמוריםאמצעי השליטה המשמעותיים של המציע/בעלי הזיקה במציע 
לטופס הזמנת ההצעות, בשינויים המחויבים, כשכל  1'גנספח תצהירים נפרדים, בנוסח 

  אחד מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד.

 כי המציע מנהל המעיד, שלטונות מס הכנסה ומע"מרואה חשבון או ממהעתק אישור עדכני  .7.4
, בצירוף העתק 1975- עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו את

, כשכל אחד 1976 –האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
מהאישורים האמורים תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 

 לעיל.  6.1.8 בסעיףוזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב 

ת כנגד התשלום עבור דמי ההשתתפות, או אישור בדבר העתק החשבונית שמסרה הרשו .7.5
תשלום דמי השתתפות, בקשר עם המכרז כפי שהונפק באמצעות אתר האינטרנט. העתק 

וזאת לצורך הוכחת  האישור בדבר תשלום דמי השתתפות החשבונית האמורה או העתק
 לעיל.  6.1.9עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע  ,המצ"ב לטופס הזמנה זה, הכספיתטופס ההצעה  .7.6
 כנדרש.

מנת ההצעות והחוזה. וכן כל מסמך כל אחד ממסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות טופס הז .7.7
רה ו/או פרוטוקול ו/או תוספת אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז, ככל שתוציא. כל ההב

צעתו, יישא את חותמת המציע בכל עמוד אחד ממסמכי המכרז, אשר המציע יצרף לה
ועמוד. בנוסף לכך יחתום המציע באמצעות חותמת המציע ובצרוף חתימתם של מורשי 
החתימה המוסמכים של המציע על אותם מסמכי המכרז אשר בהם יידרש במפורש לעשות 

 כן בגוף מסמכי המכרז ובמקומות המיועדים לכך.

  המכרז לקיום ערבות .7.8

שקלים חדשים)  ףאל שמונה מאות( ₪ 0,00080של   בסךבלתי מותנית, ו אוטונומיתערבות  7.8.1
 טופס פי עלהתחייבויותיו של המציע  מלוא להבטחת"), המכרז לקיום ערבות(להלן: "
אלא אם כן  ,31.12.2018המכרז תהיה עד ליום  לקיוםהערבות . תקופת ההצעות הזמנת

  להלן.  8.2הוארכה כמפורט בסעיף 

המופיעה ברשומות תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית  הערבות 7.8.2
התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע 
להגשת ההצעות למכרז, כבעלת הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א ו 1985-ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה
 . הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום ההצעה חייב להיות המציע עצמו.1981 -

 כתב הוצאת, ביטוח חברת ידי על תוצא המכרז לקיום שהערבות במקרה כי, יודגש עוד 7.8.3
 סוכנות ותבאמצע ולא, הביטוח חברת ידי על ורק אך תתבצע עליו והחתימה הערבות
-על ולא, ביטוח סוכנותידי -על ותיחתם תיערך אשר המכרז לקיום ערבות. מטעמה ביטוח

 .המציע הצעת גם וכך ותיפסל, פגומה כערבות תחשב, ביטוח חברתידי 

 הזמנת מטופס נפרד בלתי חלק המהווה 'ד כנספח"ב המצ הנוסחפי - על תהיה הערבות
  .המכרז ומתנאי למכרז ההצעות

  
"העתק נאמן -למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל בדבר אישור עורך דין כ .7.9

זה משמעם תצהירים  7 פי סעיף -למקור", אינו תקף לגבי תצהירים ולפיכך תצהירים על
וחתומים  1970- פי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א- מקוריים בלבד, ערוכים על

 ידי האדם המצהיר ללא צירוף חותמת התאגיד המציע.- באופן אישי על
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  ערבות לקיום המכרז .8

לעיל, תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות  7.8הערבות לקיום המכרז כאמור בסעיף  8.1
ב'  16י תקנה פ-לע לרבותופס הזמנת ההצעות, בהתאם להוראות כל דין, המציע על פי ט

לתקנות חובת המכרזים, לרבות בין אם חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הזוכה במכרז ובין 
 אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או סרב לחתום על החוזה.

 
היום האחרון שבו תקפה הצעתו על פי תנאי  הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד לא 8.2

או האריכה הרשות את המועד המכרז ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ההצעות למכרז 
להגשת ההצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, תהא הרשות רשאית  האחרון

לתקופה המציעים, לפי העניין, הארכת תוקף הערבות לקיום המכרז מ אחדלדרוש מכל 
שתקבע על ידה, ואף תוקף תקופת הצעתו של המציע תידחה לאותו מועד בהתאמה, והמציע 
כאמור מתחייב להאריך את תוקף הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות בהתאם לדרישת 

 הרשות.
  

מציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף ו במידה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 8.3
מיום שנדרש לכך על ידי הרשות  ימים 10רז ו/או לא חתם על החוזה תוך הערבות לקיום המכ

להלן, תהא רשאית הרשות לחלט את מלוא סכום  8.5ו/או לא הפקיד ערבות כמפורט בסעיף 
מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות  הערבות לקיום המכרז,

מנת לפגוע בזכות הרשות לתבוע נזקים ו/או לנקוט כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על 
פי כל דין. במקרה בו הוארכה הערבות לקיום המכרז, תוארך - נגד המציע כאמור בהליכים על

 תקופת תוקף ההצעה, בהתאמה לאותו מועד.
  

 הפרת לרבות, המכרז במסמכי האמור"י עפ המציע התחייבויות קיום אי של במקרה, כן כמו 8.4
 לנקוט ומבלי המציע להסכמת קקדלהז מבלי, רשאית הרשות תהא, ומהתחייבויותי מי

 מבלי וזאת, חלקו את או המכרז לקיום הערבות סכום מלוא את לגבות, משפטיים בהליכים
 נוסף/או ו אחר נזק כל מהמציע לתבוע הרשות בזכות לפגוע/או ו לגרוע מנת על באמור שיהיה

 .כאמור זכויותיה למימוש כלשהו בהליך המציע כנגד לנקוט/או ו
  

כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות לקיום  8.5
 המכרז, יפקיד הזוכה בידי הרשות ערבות, כמפורט בחוזה.

 
 הזדמנות הרשות תיתן המכרזים חובת לתקנות (ב)ב16 תקנה של בגדרה הנופלים במקרים 8.6

 .הערבות חלוט בטרם, החלוט עם בקשר טענותיו להשמיע למציע
  

 מידע כללי ותנאים מיוחדים .9

תשומת לב המציעים מופנית בזאת, במיוחד ובמפורש למידע הכללי, להתחייבויות הבאות המוטלות 
  על המציע כדלקמן:

  
מובהר בזאת, כי על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את המידע המפורט במסמכי  .9.1

תפעולי, או עסקי הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו המכרז, לרבות כל נתון משפטי, ביצועי, 
  במכרז זה ולביצוע מכלול התחייבויותיו על פי החוזה.

אופן אספקתם של השירותים נשוא המכרז תתבצע בהתאם להוראות המפורטות לשם כך  .9.2
בחוזה, כאשר התמורה שתשולם למציע הזוכה תקבע באופן ובתנאים הנקובים לשם כך 

נשוא ם ללוחות הזמנים והמועדים ולאופן אספקת השירותים בחוזה. תשומת לב המציעי
והכל כמפורט בנספח התפעולי  שירותנציג הנציג הספק ו( באמצעות נותני השירותז המכר

  לחוזה. כנספח א'המצורף 

מובהר בזאת כי, כי על המציע למכרז זה לכלול בהצעתו לאספקת השירותים כל עלות ו/או  .9.3
, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין  יבותו/או התחי תשומה ו/או הוצאה

, והכל כמפורט בחוזה ובנספח התפעוליושטיפת הרכבים בביצוע שירותי הליסינג התפעולי 



11  

  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750590:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben‐Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750590, Fax:972 3 9711296  

  

כוח האדם הנדרש ו/או ביטוח ו/או ערבות ו/או בין היתר את כל הציוד ו/או האמצעיים ו/או 
תשלום כל התנאים התקשרויות חוזיות ו/או רישיונות ו/או אישורים ו/או הסמכות ו/או 

 עובדים מטעמו הכל כמפורט במסמכי החוזה על נספחיו.פי חוק ל- על םהסוציאליי

לכל סוגי הרכבים ודגמי הרכבים המופיעים למכרז להגיש את הצעת המחיר  חייבכל מציע  .9.4
על  במי מקבוצות בהתאם להוראות והנחיות טופס ההצעה הכספית בכפוף להנחיות ובדגש

  הוראות הנספח התפעולי.

לטופס הזמנת  מצ"ב, לכל דבר ועניין לצרכי מידע בלבד ומבלי שהדבר יחייב את הרשות .9.5
, תאריך קבלתם היום בשימוש הרשות טבלת סוגי הרכבים השונים הקיימיםההצעות 

  .'הכנספח מסומנת ה, רכב ביצע ה יומספר הק"מ אשר כל

תשומת לב המציעים כי כיום ניתנים שירותי ליסינג תפעולי במסגרת חוזה עם חברת  .9.6
כלי רכב  278 עומדת עלשירותים לגביהם ניתנים אשר , אופרייט ליס בע"מ. כמות כלי הרכב

ליס בע"מ  רכב אלו תמשיך חברת אופרייטלעיל. לגבי חלק מכלי  9.5כאמור בטבלה שבסעיף 
לספק את השירותים מכוח החוזה האמור שכן סיום תקופת השירותים לגבי כל כלי רכב 

חודשים מיום מסירתו לרשות, כך שבתחילת מתן השירותים עם המציע הזוכה,  36הינו 
צפויות חברת אופרייט ליס בע"מ והחברה החדשה שתזכה במכרז זה לספק את השירותים 

 יםהמועדות הזמנים בהם רשומים לוחצוינים בטבלה מ נספח ה'במסגרת במקביל. 
נכון  ,במהלך תקופת ההתקשרות הקיימים כלי הרכב החלפתל יםבלתי מחייבהאך  יםהצפוי

 . למועד פרסום המכרז

עפ"י תנאי החוזה נשוא המכרז, תחל תקופת ההתקשרות עם הספק תשומת לב המציעים כי  .9.7
שירותי , יינתנו דלעיל דהיינואות לטבלעם זאת, ובהתאם , מועד חתימת הרשותהזוכה ב

ע"מ תמשיך ליתן שירותים מכוח בליסינג לרשות במקביל כדלהלן: חברת אופרייט ליס ה
עד לסיום סופי חוזה הנוכחי לגבי כלי הרכב, בצורה הולכת ופוחתת ההתחייבויותיה נשוא 

 9.5עיף שנים ממועד קבלתם ברשות כמפורט בטבלה בס 3דהיינו של החלפת כלי הרכב, 
לכלי רכב ; הספק הזוכה מכוח זכייתו במכרז החדש יספק שירותי ליסינג תפעולי עילל

וכן יספק, אם יידרש לכך ע"י הרשות, כלי רכב חדשים כנגד כל  , ככל שתזמין הרשותחדשים
להזמנת כלי רכב אשר לגביהם תסיים חברת אופרייט ליס בע"מ את השירות לגביו בהתאם 

, זאת בצורה הולכת ועולה בהתאמה בהתאם לעיל 9.5לה שבסעיף הרשות וללו"ז שבטב
 .בע"מ לתאריכי החזרת כלי הרכב לחברת אופרייט ליס

בו מצוין מנגנון להוספת רכבים  ,לחוזה 4.3 תשומת לב המציעים מופנית בזאת לסעיף .9.8
 3.4.4וכן לסעיף  לטופס ההצעה הכספית 1בנספח נוספים וזאת מעבר לרכבים המצוינים 

 חודשים 36לחוזה אשר בו מצוין מנגנון הארכת תקופת שירותי הליסינג מעבר לתקופה של 
 .לחוזה 6וכן למנגנון תחנות יציאה ו/או שינוי תמהיל סוגי ודמי הרכבים כמפורט בסעיף 

מבלי לפגוע בכלליות האמור, מובהר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר כי המידע בדבר  .9.9
מובא במסמכי המכרז הינו צפי בלתי מחייב, שנעשה לצרכי שקלול כמויות ו/או היקפים ה

ו/או על בסיס הערכה ו/או לצורכי השוואה בלבד ואין הוא מהווה הצהרה באשר להיקף 
אותם מהשירותים  של איזהשירותי השטיפה ו/או לים במסגרתו ו/או הכלו שירותי הליסינג

  לבצע בפועל. יידרש המציע הזוכה
  תוקף  ההצעה .10

"), הרשות תהא תוקף ההצעה(להלן: " 31.12.2018הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 
רשאית להאריך את תוקף הצעתו של המציע לתקופות קצובות וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי 

  שיקול דעתה הבלעדי.
  

 בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .11
  
בין ההצעות שהוגשו, ואשר עמדו בכל התנאים , מהמידה לבחירת ההצעה הזוכהאמות  .11.1

 ,(להלן, יחדיו: "ההצעות הכשרות") להלן 11.2 כמפורט בסעיףוהתנאים הנוספים המקדמיים 
לטופס  1נספח בשל המציע הכספית המשוקללת מחיר ההצעה  –מהמשקל  %100תהיה 
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לרכבים  הכמויותכתב  1טבלה מס' סך ההצעה הכספית של שיקלול המהווה  –הצעה כספית 
  .שטיפת רכבים – 2טבלה מס' סך ההצעה הכספית של ו

ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים - הצעות תתבצע עלבדיקת ה .11.2
ובמומחים חיצוניים מטעמה, וזאת בשלב אחד, המחולק לשני שלבי משנה באופן המפורט 

 להלן:

 – ההצעה הכספית - 1שלב משנה  .11.2.1

בשלב הראשון תבחן הרשות את הצעתם הכספית של המציעים. התחרות במכרז  11.2.1.1
תהא על ההצעה הכספית המשוקללת הנמוכה ביותר. מציע אשר הצעתו הכספית 

טופס ההצעה ל 1נספח ל 2ובטבלה מס'  1בטבלה מס' המשוקללת, כפי שנקב 
יבחר הכספית, תהיה הנמוכה ביותר ועמד בתנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים 

  להלן. 15-17כזוכה במכרז וזאת בכפוף להוראות סעיפים 

וסכימה ) 1(טבלה מס'  הרכבים לכלל  המשוקללשל המחיר  הרשות תבצע סכימה
 1נספח כמפורט ב) 2(טבלה מס' לשטיפת הרכבים המשוקלל של המחיר המוצע 

   התוצאה שתתקבל תהווה את הצעת המציע למכרז.ו טופס ההצעה הכספיתל

בזאת, כי במידה ששני מציעים או יותר, אשר עמדו בתנאי המקדמיים מובהר  11.2.1.2
ובתנאים הנוספים, נקבו בערך זהה של הצעה כספית משוקללת, שהינה ההצעה 

"), אזי בעלי ההצעות הזהותהכספית המשוקללת הנמוכה ביותר כאמור (להלן: "
ו על פי דין, מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשות על פי טופס הזמנת הצעות זה ו/א

תהיה הרשות רשאית (אך לא חייבת), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציעים 
האמורים, בבקשה להגשת הצעות מתוקנות בהתאם להנחיית ועדת המכרזים של 

 )."Best & Final"הרשות (להלן: 

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעצם הגשת הצעתו למכרז, הוא נותן את  11.2.1.3
במסגרת המכרז, ובנסיבות המפורטות  Best & Finalהסכמתו לביצוע הליך של 

  לעיל. 11.2.1.2בסעיף 

 עמידה בתנאים מקדמיים ובתנאים הנוספים: - 2שלב משנה  .11.2.2

חן הרשות את לעיל, תב 11.2.1לאחר בחינת ההצעות הכספיות כאמור בסעיף  11.2.2.1
לעיל ובתנאים  6.1עמידת המציעים בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 

"). במסגרת האמור, התנאים הנוספיםלהלן: "לעיל ( 7.7-7.8המפורטים בסעיפים 
תבדוק הרשות את המסמכים אשר הוגשו על ידי המציעים בהתאם להוראות סעיף 

 לעיל. 7

-Go-No"בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע על בסיס  11.2.2.2
Go"  ולא תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או בשאר

מבלי לגרוע מהזכות  –למען הסר ספק  –התנאים הנוספים, הצעתו תפסל, והכול 
יך לבחון אך ורק להלן. הרשות תמש 15.2המוקנית לרשות בהתאם להוראות סעיף 

 את הצעותיהם של מציעים אשר עמדו בתנאים המקדמיים ובתנאים הנוספים.

מציע אשר הצעתו עומדת בכל דרישות ותנאי המכרז וסך הצעתו הכספית  11.2.2.3
 המשוקללת, הינה הנמוכה ביותר יוכרז כזוכה במכרז.

הרשות תהיה רשאית שלא לבחור אף זוכה במכרז וזאת בין היתר, במידה שלא  11.2.2.4
גשה יותר מהצעה כשרה אחת או שלא נותרה יותר מהצעה כשרה אחת במועד הו

 בחינת ההצעות הכספיות.
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 הודעה בדבר זכייה .12
  

ו/או אי  מכרזהודעה בדבר זכייה ו/או פסילה ו/או אי מעבר הצעת המציע לשלב הבא ב .12.1
 .של הרשות ת המכרזיםועדידי מזכירת -שלח למציע אך ורק עלהודעה בדבר אי זכייתו, תי

פה ו/או בכתב באמצעות כל גורם -כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעלכי  .12.2
יה בשום לא יכול להסתמך עלאין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע  –שאיננו מזכירת הועדה 

יהיה הדבר על אחריותו  –או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת צורה ואופן ולשום מטרה 
 בלבד.

  התמורה .13
תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, תשלם הרשות לזוכה את 

באופן ובתנאים ובכפוף לשאר  אשר תחושב בהתאם להצעתו הכספית של המציע והכלהתמורה 
  בחוזה.הוראות המפורטות לשם כך ה

  שמירת דינים והוראות .14
את קיומם של הוראות הדין וכן  הרשות , לדעתלא תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינו תואם

  את כל התחייבויות הזוכה על פי החוזה.
  

 שינויים ופנייה להשלמות .15
  

כל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי המכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם, בין  .15.1
לפסילת על ידי תוספת בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא 

  ההצעה, והכול בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

הרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא  .15.2
והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל 

ו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים מין וסוג שהם, הקשורים בהצעה שהגיש
הנוספים ו/או בקשר עם ההצעה הכספית ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או 
אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל 

הן נגרמה בשל רשלנות או סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים האמורים (לרבות בנסיבות ב
לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות 

  בהתאם להוראות הנקובות בטופס ההצעה הכספית ובהתאם לשאר הוראות הדין.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן  .15.3
זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן  15ראות סעיף נקובות בהו

יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר 
  עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

  חריגה מאומדן .16
כי הודע לו שהרשות מתעתדת לערוך אומדן של המחיר לביצוע השירותים מציע מצהיר בזאת,  .16.1

"), וכי מבלי לגרוע מכל זכות האומדןשעל המציע לנקוב במסגרת הצעתו הכספית (להלן: "
נוספת העומדת לרשות על פי מסמכי המכרז ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לבחון את 

דן ואף בנסיבות בהן התגלה פער משמעותי הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומ
להלן), בין כל הצעה כספית (מבין ההצעות הכשרות), לבין האומדן,  16.2.3(כהגדרתו בסעיף 

לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין, הכל על פי שיקול דעתה 
 הבלעדי והמוחלט: 

בין האומדן לבין ההצעה הכספית  לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי 16.1.1
(מבין ההצעות הכשרות), לרבות עריכת שימוע, ככל שנדרש, ובמסגרת האמור לפסול 

 כל הצעה שבינה לבין האומדן קיים פער משמעותי.

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף קיומו של הפער המשמעותי.   16.1.2
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 להלן. 18סעיף  לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות 16.1.3

לדרוש מהמציעים הגשת הצעות כספיות מיטביות לרשות, בהליך אותו תערוך הרשות  16.1.4
 לשם כך. 

להורות על ביצועה החלקי של ההתקשרות נשוא המכרז ולשם כך לדרוש מכל אחד  16.1.5
מהמציעים להגיש הצעות חלופיות התואמות את המכרז במתכונתו החלקית (להלן: 

 ").הצעות חלופיות"

 –זה  16סעיף לצורך  .16.2

הצעות בהן התקיימו כל התנאים המקדמיים והתנאים  –" ההצעות הכשרות" .16.2.1
 הנוספים.

שיעורי החריגה מהאומדן (חיוביים ו/או שליליים,  –" שיעורי חריגה מקסימאליים" .16.2.2
לפי העניין), שנקבעו על ידי ועדת המכרזים במסגרת עריכת האומדן ואשר הופקדו 

 בתיבת המכרזים, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 

פער חיובי או שלילי, לפי העניין,  בין ההצעה הכספית לבין  –" פער משמעותי" .16.2.3
 האומדן.

זה לעיל ו/או בזכויות הרשות על פיו,  16ען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף למ .16.3
 -ו 17על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן בזכויות הרשות בהתאם להוראות סעיפים 

 להלן. 18

זה לעיל ו/או בזכויות הרשות על פיו, על מנת לגרוע  16עוד מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף  .16.4
(א) 23 –) ו 1א(21ו/או לפגוע בשום צורה ואופן בזכויות הרשות בהתאם להוראות תקנות 

ומזכויות הרשות על פיהן, באופן שבו תהיה הרשות  1993 –לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות 

) לתקנות, וזאת בכל 2ה(17שופרת בהתאם להוראת תקנה כשרות, הצעה כספית חוזרת ומ
מקרה שבו התגלה פער חיובי כלשהו, בין הצעותיהם הכספיות של כל המציעים שהגישו 

 הצעות כשרות לבין האומדן.

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן  .16.5
תרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים לעיל, והם מווזה  16נקובות בסעיף 

ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת 
 סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

  הזולה ביותר קבלת ההצעהה לחובהעדר  .17
  

רשות אינה מתחייבת לקבל את אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הלמרות כל האמור בכל מקום 
  ביותר או כל הצעה מההצעות שיוגשו במכרז. נמוכהההצעה ה

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .18

לעצמה את על אף האמור לעיל בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות שומרת  18.1
במכרז ו/או לבטל את זוכה הזכות לבטל בכל עת, את המכרז ו/או לבטל את זכייתו של 

פי טופס הזמנת - המוקנות לה על כה במכרז, כל זאת בהתאם לסמכויותהחוזה עם זו
פי יתר הוראות הדין. הנסיבות בגינן בוטלו המכרז, הזכייה או החוזה, -הצעות זה ו/או על

יימסרו למציעים או לזוכה, לפי העניין.



  החזר דמי השתתפות –ביטול המכרז  18.2

בוטל המכרז לפני שהוכרז בו זוכה, יהיו זכאים כל אחד מהמציעים בלבד להחזר תשלום 
דמי ההשתתפות. מובהר, כי משתתפים במכרז, כלומר, גורמים ששלמו את דמי 
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ההשתתפות, אך לא הגישו הצעה למכרז, לא יהיו זכאים להחזר תשלום דמי ההשתתפות 
ו זוכה, וזאת שלא בשל הפרת איזה בנסיבות האמורות. בוטל המכרז לאחר שהוכרז ב

מהוראות טופס הזמנת ההצעות ו/או הפרת איזה מהוראות כל דין על ידי הזוכה, יהיה 
הזוכה בלבד, זכאי אך ורק להחזר תשלום דמי השתתפות. מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב 

שרין זה, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל עניין הקשור לביטול המכרז, בין במי 18.2בסעיף 
  ובין בעקיפין.

תוצאות הביטול 18.3

לעיל, תהיה  18.1בוטל המכרז לפני שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  18.3.1
הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל 

פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, וזאת בין -דרך אחרת שהיא על
(ככל שנקבעה במכרז חובת המצאת  ערבות לקיום המכרזהושבה למציעים אם 

ערבות) ובין אם לאו.

בוטל המכרז לאחר שהוכרז זוכה במסגרתו ו/או לחילופין, בוטלה זכייה של  18.3.2
(לרבות במהלך  זוכה במכרז ו/או לחילופי חילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז

לעיל, אזי מבלי לגרוע  18.1 , בנסיבות המתוארות בסעיףידו)- ביצוע החוזה על
לעיל, ובנסיבות המתאימות, תהיה הרשות  18.3.1מזכויות הרשות על פי סעיף 

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו (אשר הצעתו 
הכספית הנה הנמוכה ביותר, מבין שאר ההצעות אשר עמדו בכל התנאים 

ל המציע/ים אשר המפורטים בטופס הזמנת ההצעות (מלבד הצעתו/ם ש
זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת 

פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז.-שהיא על

  מפגש למשלמי דמי השתתפות .19
 

לקבל הסברים על מנת למפגש מציעים מוזמנים מציעים, אשר רכשו את מסמכי המכרז,  19.1
 .והבהרות למכרז

קומת , 1טרמינל  נתב"ג,ב 00:10 בשעה 03.201852. בתאריך חובה, ייערך והמפגש, שהינ 19.2
 . )מול בית הקפה( בית נתיבותחדר ישיבות קרקע, 

  . לעיל יםהנקוב הייפגשו במועד ובשע במפגשהמשתתפים   19.3

 -אם עשה כן לא יוכל להגיש הצעתו למכרז ו מפגש,לא ישתתף באו נציג מטעמו אשר מציע  19.4
  הסף.פסל על ית והצעת

  תקופת ההתקשרות .20
  

, חודשים) שלושים ושישהחודשים ( 36תהא למשך  ,למתן שרותי הליסינגהתקשרות תקופת  20.1
להזמין רכבים חדשים חתימת החוזה ע"י הרשות בתקופה זו תהא הרשות רשאית החל מיום 

  מהמציע הזוכה.

במועד ותסתיים  01.11.2018יום תחל ב ,הרכבים שטיפת למתן שרותיופת ההתקשרות תק
   .לעיל 20.1בסעיף  הסיום תקופת ההתקשרות הנקוב

  ").תקופת ההתקשרותלהלן יחדיו: " , (בהתייחס לאמור

וככל שהרשות תזמין  20.1כאמור בסעיף  ,למתן שרותי הליסינגבמהלך תקופת ההתקשרות  20.2
רכבים חדשים, החל ממועד קבלת כל רכב/ים חדש/ים ברשות תחל תקופת שירותי הליסינג 

חודשים מיום קבלת/ם ברשות בכפוף להוראות  36כל רכב/ים חדש/ים אשר תהא למשך עבור 
 .")תקופת שירותי הליסינג לכלי הרכב(להלן: " החוזה והנספח התפעולי

 הרשות בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  20.3
נוספות, בכל תמהיל שתבחר, שלא תעלינה תקופה או לתקופות לעיל ב 20.1הנקובה בסעיפים 

"), וזאת תקופות ההארכהחודשים (במכרז זה: " 36יחדיו על תקופת הארכה כוללת של 
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טרם תום תקופת התקשרות או תום איזה מתקופות  ימים 30בהודעה מוקדמת, בכתב, של 
 ההארכה אותם קצבה הרשות, לפי העניין.

לעדי, להודיע לזוכה, בכתב, על דחיית תחילתה הרשות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הב 20.4
של תקופת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. 
הודיעה הרשות על דחיית תחילתה של תקופת ההתקשרות כאמור ו/או במידה ויחולו 

ובין  עיכובים כלשהם במועד תחילת תקופת ההתקשרות כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך
מכל סיבה אחרת ו/או נוספת שהיא, ידחה ו/או יוארך מועד תחילת התקופה האמורה למועד 
אותו תקבע הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי והזוכה מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן 
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כלפי הרשות 

י מטעמה, ובכלל זה, לא יהיה זכאי הזוכה לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא. ו/או כלפי כל מ
זה על מנת לגרוע מזכותה של הרשות  20.4למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף 

 להלן. 20.5בהתאם להוראות סעיף  ,לביטול החוזה

את החוזה ו/או  הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לבטל 20.5
להפסיק את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות 
או במהלך תקופת ההתקשרות או במהלך איזה מתקופות ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת 

זה על מנת לגרוע  5.02למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור סעיף  ימים. 60של 
  לבטל את החוזה בהתאם לשאר התנאים המפורטים בחוזה.מזכותה של הרשות, 

כהגדרתה בסעיף  תקופת שירותי הליסינג לכלי הרכביובהר כי לרשות הזכות להפסיק את  20.6
הרשות על הפסקת שירותי  הלעיל, ככל שהודיע 20.5לעיל ובכפוף להוראות סעיף  20.2

הליסינג למי מהרכבים, המציע יהא זכאי לקבל את התמורה הנקובה בהתאם להוראות סעיף 
 ".תחנות יציאהלחוזה שכותרתו " 6

המציע מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ההתקשרות  20.7
תקשרות לתקופות הארכה ו/או הפסקת תקופת ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת הה

נוספות, הנה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת 
באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר 
הסתמכותו למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים 

פות ההארכה (כולן או חלקן) ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן השקיע הזוכה במהלך תקו
  בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.

  העדר בלעדיות .21
קבלת הצעת המציע הזוכה במכרז וחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע 

התקשר עם אחר ו/או אחרים השירותים והרשות רשאית בכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט, ל
  .נשוא החוזה ו/או שירותים דומים השירותיםואספקת לביצוע 

   
  במסמכי המכרזעיון  .22

 הלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההצערק לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהח
, לאחר 1993-תשנ"ג (ו) לתקנות חובת המכרזים,21 - (ה) ו 21בהתאם לאמור בתקנות משנה  ההזוכ

כולל מע"מ, ₪, (חמש מאות)  500ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך תאום עם מזכיר
  לטופס ההצעה הכספית. 7ובכפוף להוראות סעיף 

  שאלות הבהרה .23
. על הפונים לציין בעת 16:00בשעה  03.201872.' תאריך גפניות לבירורים תעשנה עד ליום  23.1

הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא הרשות רשאית פנייתם את מספר 
  שלא לענות לשאלות מציעים. 

בפורמט ,  EranRo@iaa.gov.il את שאלות ההבהרה יש להעביר באמצעות דוא"ל שכתובתו 23.2
ריכה, כולל עמודה בה מצוין בלבד, בקבצים פתוחים הניתנים לע WORDאו  EXCELשל קובץ 

המסמך והסעיף אליהם מתייחסת השאלה ועמודה בה מפורט תוכן השאלה או ההבהרה 
  המתבקשת ובהתאם לפורמט שלהלן:
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 03-9711296את שאלות ההבהרה האמורות לעיל ניתן להעביר גם באמצעות פקס שמספרו:  23.3
 .ערן רוסלרלידי מר 

על המציעים לוודא טלפונית את קבלת שאלות ההבהרה (בין אם הן הוגשו באמצעות דוא"ל  23.4
 לעיל) בטלפון שמספרו: 23.4לעיל או באמצעות פקס כמפורט בסעיף  23.3כמפורט בסעיף 

 03-9750590/581. 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו על ידי הרשות בקשר  23.5
 15.2עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז, בין היתר כמפורט בסעיף 

"), יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות. פרסום ההבהרותלעיל (להלן, יחדיו בסעיף זה: "
אמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד ההבהרות ב

מהמציעים, גם בנסיבות בהן, מכל סיבה שהיא, לא הפיצה הרשות בעצמה את ההבהרות 
להלן, ובכל מקרה על המציעים מוטלת האחריות  23.7(כולן או חלקן) בהתאם להוראות סעיף 

עצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, ב
להדפיסן, ולצרפן להצעה לאחר ששקללו את האמור בהן והמציעים יהיו מנועים ומושתקים, 

  מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך.

לעיל, הרשות תפיץ במישרין את  23.6בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף  23.6
הבהרות לכל מי שנרשם למכרז, וזאת באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר עם כל ה

  אחת מההבהרות.

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות, אלא אם פורסמה כאמור  23.7
 לעיל. 23.6בסעיף 

  איסור הסבה .24
ו/או  להמחות לאחרכל אחד מהמציעים, לרבות הזוכה, מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או  24.1

, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, כל לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי
זכות מזכויותיו לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם 
ת עמו (ככל שיחתם)) ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכו

ו/או חובה על פי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו 
 (ככל שיחתם)), אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות.

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה  24.2
 לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה 24.1כאמור בסעיף ו/או דיספוזיציה ו/או המחאה 

כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של הרשות, תהיה בטלה ומבוטלת  ו/או דיספוזיציה
  מעיקרה ולא יהיה לה שום תוקף. 

  הביטחון גורמי הוראות .25

תב מראש ובכהביטחון באתרי הרשות  חטיבתהמציע הזוכה מתחייב, לקבל את אישורם של נציגי 
 יםהשטחחלק מו הואיל ., כמפורט בחוזההשירותיםלכל אחד מן העובדים שיועסקו על ידו בביצוע 

 אינם אשר, פלסטיניים עובדים העסקת תותר לא, ביטחוניות מסיבות כניסה מוגבלשטח כ יםמוגדר
  .ישראל אזרחי

  חובת חתימה על החוזה .26
  

על המציע שהצעתו זכתה במכרז לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף, 
ימים  10לרבות כל תיקון אותו תבצע הרשות בחוזה (ככל שתבצע), במסגרת הליך המכרז, וזאת תוך 

מהמועד שהתבקש לכך על ידי הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו מהווה 
  לתי נפרד מתנאי מכרז זה. חלק ב

 

פירוט השאלה או  מס' הסעיף מסמך מס"ד
 ההבהרה

   'X  טופס הזמנה/חוזה/נספח 
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  בעלות על מסמכי המכרז .27

הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז ובנספחיו, 
לרבות מענה המציעים, תהיינה של רשות בלבד. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות בהן כל 

המכרז יוחזרו במלואם למשרדי הרשות לא שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה. מסמכי 
  יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .28
  

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  28.1
הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, 

  ן טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה.בי

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי  28.2
המכרז, בין טרם נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני מדינת 

אלה אשר יגברו על כל כללי  ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים
 ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

  
  בכבוד רב,

  
  , רפרנט רכש בכירערן רוסלר

      רשות שדות התעופה
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  מפת הגעה למשרד הראשי בנתב"ג
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  נספח א' לטופס הזמנת ההצעות
  לטופס הזמנת ההצעות 7.1 ף תצהיר פרטי מציע, שהנו תאגיד, בהתאם להוראות סעי

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי  "),התאגיד___ (להלן: "הנני מנהלה הכללי של _________ .1
ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל הכללי של התאגיד,  שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  והכרתי את העובדות נשוא התצהיר.

 שם התאגיד: ____________________________________________ 1.1

 _______________________________כתובת רשומה:     __________ 1.2

 מספר תעודת הרישום של התאגיד: _____________________________ 1.3

שמות חברי התאגיד ובעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהם, ופירוט מספר  1.4
 המניות בידי כל חבר בתאגיד:

  

  
    

  
  
  
  
  
 

 : שמות מנהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם 1.5

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:
     _______________________________________________  

   _______________________________________________  
    _______________________________________________  

_____________, _____________,  שמות מורשי החתימה של התאגיד: 1.6
      .______________ 

  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .2

  . של תעודת רישום התאגיד" נאמן למקורהעתק "לתצהירי זה:  מצ"ב .3

            ___________________  
  חתימת המצהיר                                                                                   

/___/____ הופיע   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ ,     בפני, במשרדי ב_____________ מר/גב' 

והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 
  יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                          __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד

  

 מספר המניות מען מספר זיהוי שם בעל המניות
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  ב' לטופס הזמנת ההצעותנספח 
  לטופס הזמנת ההצעות 7.2ף תצהיר, בהתאם להוראות סעי

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

יש ) [*"המציע"אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________________ (להלן:  .1
מכרז פומבי מס' ל], כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות לנקוב בשמו המלא של המציע

בחוזה למתן שירותי הפעלת ואחזקת רכבי הרשות בשיטת הליסינג  להתקשרות 2018/070/0083/00
  ").המכרז(להלן: " עבור רשות שדות התעופה, ושטיפת רכבים התפעולי

ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו מתוקף תפקידי ומכוח היכרותי  __________ במציע-הנני משמש כ .2
  . את העובדות נשוא תצהירי

 נכון למועדחודשים לפחות,  36והינו בעל ותק של  מציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראלכי  הנני מצהיר .3
פי כל דין -האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז, בתחום שירותי ליסינג תפעולי לרכב והמורשה על

 .ליתן שירותים אלה

 מצ"ב לתצהירי העתק רישיון תקף על שמו של המציע, לעסוק בתחום שירותי הליסינג כמשמעותו בצו
כשהוא  1985-מ"ההפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תש

  ."העתק נאמן למקור"-ידי עו"ד כ-מאומת על

מספק שירותי ליסינג תפעולי נכון למועד האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז, הנני מצהיר כי המציע,  .4
  .ללקוחותיו השונים כלי רכב 3,000בהיקף של לפחות 

להגשת ההצעות במכרז, מספק חודשים, נכון למועד האחרון שנקבע  36הנני מצהיר כי המציע, במהלך  .5
  כלי רכב. 150שירותי ליסינג תפעולי לרכבים, עבור לקוח אחד, שהינו בעל צי רכב, המונה לפחות 

  שם הלקוח
  פרטי איש קשר
  [שם ומספר טלפון]

  כמות צי הרכב
  תקופת מתן השירותים

, , תחילה וסיוםלציין [*יש
  ]חודש/שנה 

      

באמצעות  אוהנני מצהיר כי המציע, נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, מספק בעצמו  .6
 גוף/ים אחר/ים מטעמו שירותי תחזוקה מלאים לכלי רכב.

שיש לו התקשרות  אושעות ביממה  24הנני מצהיר כי המציע, מספק שירותי גרירה וחילוץ בכל הארץ  .7
 עם גוף אחר המספק לו שירותי גרירה וחילוץ כנ"ל.

לצורך הוכחת עמידת המציע כאמור לעיל ו 7בסעיף  נדרשאת ה שהמציע אינו מספק בעצמוככל 
  , להלן נתונים להוכחת ההצהרה:פים אלובסעי
  

  השירותים תיאור
  

  שם הגוף
  פרטי איש קשר

  [שם ומספר טלפון]

בכל  וחילוץשירותי גרירה 
  שעות ביממה 24 הארץ,

    

 

עבור שרותי ליסינג תפעולי  על מחזור כספי במחירים שוטפים ללא מע"מ,הנני מצהיר, כי המציע הינו ב .8
  בנפרד. 2017-ו 2016, 2015בכל אחת משנות המס ₪ מיליון  15- שאינו נמוך מ לרכבים,

  מע"מ. סך הכנסות המציע ללא –" מחירים שוטפיםזה: " 5לצורך סעיף 
  

  לתצהיר. 1אישור מקורי חתום ע"י רואה חשבון חיצוני של המציע, בנוסח נספח ב'מצ"ב 
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  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .9

  

            ___________________  
  חתימת המצהיר                                                                                   

  

הופיע  /___/___  , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________     בפני, במשרדי ב_____________ מר/גב' 

והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן 
  שים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.יהיה/תהיה צפוי/ה לעונ

                            __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                 

  

 פן בלעדי ומוחלט, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הנו, באו
ו/או  העותק המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף

  הנוסח המחייב של נספח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.   לגבור בשום אופן וצורה על
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   לטופס הזמנת ההצעות 1'בנספח 

  אישור רואה חשבון
  

  תאריך: ___________

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  
ר כספי המציע הינו בעל מחזוכי רינו לאשר ה"), המציעכרואי חשבון של ______________ (להלן: "

בכל אחת ₪ מיליון  15-שאינו נמוך מ עבור שרותי ליסינג תפעולי לרכבים, ,ללא מע"מ במחירים שוטפים
 .בנפרד 2017- ו 2016 ,2015משנות המס 

  

  "סך התשלומים הכספיים אשר שולמו למציע –"מחירים שוטפים.  

  

_________  

  חתימת רואה החשבון

  ]כתובת המשרדו [חותמת וחתימה ידנית

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  חיצוני של המציע אה חשבוןידי רו- הערה: על האישור להיות מקורי ומוצא על
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   לטופס הזמנת ההצעות 'ג נספח
  לטופס הזמנת ההצעות 7.3, בהתאם להוראות סעיף תאגידלמציע שהינו  תצהיר

  
, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

(להלן: "התאגיד אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ____________________________  .1
פומבי מכרז ל], יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדותהמציע") [*

למתן שירותי הפעלת ואחזקת רכבי הרשות בשיטת להתקשרות בחוזה  2018/070/0083/00 מס'
  . , עבור רשות שדות התעופההליסינג התפעולי ושטיפת רכבים

בתאגיד המציע (*) ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו מכוח תפקידי ומכוח אני משמש כמנהל כללי  .2
	הכרתי את העובדות נשוא תצהירי.

אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3
  מתקיימים כל אלה, במצטבר:

המשמעותיים האחרים בתאגיד התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה  3.1
שהינם: ___________ ת.ז./ח.פ.______________ ; _____________  המציע

לא  ת.ז./ח.פ._____________ ; _________________ ת.ז./ח.פ._______________ 
- הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"ז

ו/או על פי חוק הפיקוח על  422-425, 383, 330, 305, 300, 291, 290, 237 ,112, 100: 1977
) שנים 5, ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש (1957-מצרכים ושירותים, תשי"ח

  ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן.
מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה  –" בעל אמצעי שליטה משמעותיזה: " 3.1לצורך סעיף 

) או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח 25%אחוזים (
) או יותר 25%ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים (

  מהדירקטורים במציע.

   במקום הרלוונטי] [המציע יסמן   -התאגיד המציע ו/או בעל הזיקה אליו  3.2
   ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין 2לא הורשעו  ביותר משתי (

") ו/או חוק שכר חוק עובדים זרים(להלן: " 1991- והבטחת תנאים הוגנים) , התשנ"א
  ").חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

     ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, אך נכון2הורשעו ביותר משתי ( 
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1אחת ( חלפה  שנהלמועד האחרון להגשת ההצעות 

   ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, על פי 2הורשעו ביותר משתי (
) לפחות 1אחת ( טרם חלפה שנההפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות 

  ממועד ההרשעה האחרונה.

 תאריך ההרשעה [חודש ושנה]העבירה [מספר סעיף ושם חוק]פירוט  
1.   
2.   
3.   

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד.

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  –" בעל זיקה" - " והורשעזה: " 3.2לצורך סעיף 
  .1976-תשל"ו

  ]במקום הרלוונטי המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז [ 3.3
    חוק (להלן: " 1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

  . ") לא חלות על המציעשוויון זכויות
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    לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא  9הוראות סעיף
עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר  100 –מעסיק יותר מ 

) כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה iומתחייב, גם כדלקמן: (
ה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום למנהל הכללי של משרד העבודה הרווח

לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 
) כי התחייב בעבר לפנות   למנהל הכללי של משרד העבודה iiליישומן; או לחילופין (

יון לחוק שוו 9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
) לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב, iiזכויות בהתאם להוראות סעיף (

והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה וקיבל ממנו הנחיות אכן פעל 
  ליישומן. 

  כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  " 3.3לצורך סעיף 

יתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה כמובן) המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי (היה ו
זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים  3.3יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 

  ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

          ___________________  
  חתימת המצהיר                                                                          

  
  

  
/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.     אני הח"מ, עו"ד 

, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________     במשרדי ב_____________ מר/גב' 
בשם התאגיד המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה כי  והמוכר/ת לי באופן אישי, שהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב

עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה 
  על הצהרתו/ה דלעיל.

  
  

 __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                                                 

  
  

לא יוכל להצהיר בשם מי מבעלי השליטה המשמעותיים ו/או מבעלי הזיקה במציע, יחויב (בנוסף * היה והמנהל הכללי 
להגשת תצהיר ג' זה)  כל  בעלי אמצעי השליטה המשמעותיים ו/או בעלי הזיקה כאמור למסור תצהיר בשם עצמו, כמפורט 

  להלן, בשינויים המחויבים. 1בנספח ג'



26  

  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750590:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben‐Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750590, Fax:972 3 9711296  

  

  לטופס הזמנת ההצעות 1'ג נספח
למציע שהינו עוסק מורשה שאינו תאגיד וכן לבעל שליטה משמעותי בתאגיד/בעל זיקה, בהתאם  תצהיר

  לטופס הזמנת ההצעות 7.3להוראות סעיף 
  

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  כדלקמן:האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב 

 מס'פומבי מכרז ל "),המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: " .1
למתן שירותי הפעלת ואחזקת רכבי הרשות בשיטת הליסינג להתקשרות בחוזה  2018/070/0083/00

	, עבור רשות שדות התעופה.התפעולי ושטיפת רכבים

	. (*)________________ הנני  .2

אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3
  מתקיימים כל אלה במצטבר: 

המציע/אני (יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטית) לא הורשע/תי בכל ערכאה שהיא  3.1
, 290, 237, 112, 100: 1977- בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים על פי חוק העונשין, תשל"ז

- ו/או על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח 422-425, 383, 330, 305, 300, 291
) שנים ומעלה מיום 5, ואם הורשע המציע/הורשעתי באיזו מהעבירות כאמור חלפו חמש (1957

 תום ריצוי העונש בגינן.
) או יותר 25%ים (מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוז –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"

מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו 
  ) או יותר מהדירקטורים במציע.25%רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים (

ידי בעל אמצעי שליטה משמעותי -להלן  במקרה ונספח זה מוגש על 3.2[אין צורך למלא את סעיף 
  במציע]  

   במקום הרלוונטי] [*יש לסמן    -ו/או בעל הזיקה אליו  המציע 3.2
   ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין 2לא הורשעו ביותר משתי (

") ו/או חוק שכר חוק עובדים זרים(להלן: " 1991- והבטחת תנאים הוגנים, תשנ"א
 ").חוק שכר מינימום(להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, אך נכון 2הורשעו ביותר משתי (
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1אחת ( חלפה שנהלמועד האחרון להגשת ההצעות 

   ) עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, על פי 2הורשעו ביותר משתי (
) לפחות 1אחת ( טרם חלפה שנההאחרון להגשת ההצעות הפירוט דלהלן, ונכון למועד 

  ממועד ההרשעה האחרונה:

 [חודש ושנה]תאריך ההרשעה [מספר סעיף ושם חוק]פירוט העבירה 
1.   
2.   
3.   

  .*מספר השורות הנו להמחשה בלבד

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  –" בעל זיקה"-" והורשעזה: " 3.2לצורך סעיף 
  .1976 -תשל"ו

  במקום הרלוונטי] [*המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  3.3
    חוק "(להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

 על המציע.  לא חלות) "שוויון זכויות
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    ובמידה והוא על המציע והוא מקיים אותן,  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף
המציע מצהיר  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, 100 –מעסיק יותר מ 

) כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה iומתחייב, גם כדלקמן: (
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות בקשר  –ובמידת הצורך  לחוק שוויון זכויות 9ותיו לפי סעיף חוב

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה כי התחייב  בעבר   )ii(; או לחילופין ליישומן
לחוק שוויון  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב,  לעיל, )ii(זכויות בהתאם להוראות סעיף 
והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן 

  פעל ליישומן. 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  " 3.3סעיף לצורך 

ה כמובן) המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי (היה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז ז
זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים  3.3יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 

 ימים ממועד ההתקשרות.  30החברתיים, בתוך 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

            
         ___________________  

  חתימת המצהיר                                                        
  
  
  

/___/____ הופיע   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________     בפני, במשרדי ב_____________ מר/גב' 

כן והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה 
  יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

  
 __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                     
  
  
  

* יש למלא האם המצהיר הינו עוסק מורשה, או שהינו בעל אמצעי שליטה משמעותי/בעל זיקה במציע. במידה והמציע 
הינם אנשים שונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר ייחתם ע"י המנהל הכללי אצל והמנהל הכללי 

  בתצהיר יסומן על ידי החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע. 2המציע וסעיף 
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   לטופס הזמנת ההצעות' דנספח 
  נוסח ערבות לקיום מכרז  

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  _________________הנדון: ערבות מס' 

לסילוק כל  כםכלפי בזה ערבים"מ, הח אנו"), החייב(להלן: " 1__________________ לבקשת .1
 סכום) (להלן: "חדשים שקלים ףאל שמונה מאות(ובמילים: ₪  800,000סכום עד לסך כולל של 

להתקשרות  2018/070/0083/00מכרז פומבי מס'  "), אשר תדרשו מאת החייב בקשר עםהערבות
, ושטיפת רכבים בחוזה למתן שירותי הפעלת ואחזקת רכבי הרשות בשיטת הליסינג התפעולי

 . ")המכרז(להלן: " עבור רשות שדות התעופה

עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב  ימי מחמישהדרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר  לפי .2
, במהלך שעות פעילות הסניף "),הסניף(להלן: " 2ב _________________ שתימסרידנו - על
 סכום על יעלה שלא ובלבד") הדרישה סכום(להלן: " בדרישה הנקוב סכום כל כםל נשלם אנו

וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את , הערבות
וכן מבלי סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב 

שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב 
 .כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 - ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3
, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא הסיב מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים נהיה ולא

 .להלן 4 בסעיף כמפורט

 . 31.12.2018 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם  .5
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט - אביב-בתללהוראות הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים 

 הבלעדית לדון בעניינים אלה.

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם  .6
 ערבות זו.  

 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה. .7

  ,בכבוד רב

  חתימה  תאריך  כתובת  הבנק/חברת ביטוחשם 
  

  של המציע.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת הבנק/חברת ביטוח. .2
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לוחות הזמנים שהינם , בהתאם לתאריך עדכון ק"מ המספר כלי הרכב ורשימת  - ' הנספח 
  בלתי מחייב להחלפת כלי הרכבההמועד הצפוי אך 

 מס"ד
מספר 
 רישוי

תאור 
 שיוך

תאור 
 יצרן

שנת 
 יצור

תאור 
 ק"מ עדכני תום עיסקה תחילת עיסקה דגם

תאריך 
 רמת גימור דגם עדכון

1 8007486 
ליסינג 
 9.1.18 23,673 26/06/2020 26/06/2017 קורולה 2017 טויוטה תפעולי

ZRE181L  
DE SUN  4X2 

2 10660101 
ליסינג 
 9.1.18 10,908 01/08/2020 01/08/2017 קורולה 2017 טויוטה תפעולי

ZRE181L 
DWXNPW SUN סדאן 

3 1339932 
ליסינג 
 קומבי  I-800 09/02/2015 09/02/2018 47,141 9.1.2018 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

4 1340132 
ליסינג 
 קומבי  I-800 09/02/2015 09/02/2018 31,000 9.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

5 1340232 
ליסינג 
 קומבי  I-800 29/01/2015 29/01/2018 153,796 10.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

6 1340332 
ליסינג 
 קומבי  I-800 09/02/2015 09/02/2018 56,453 9.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

7 1364332 
ליסינג 
 I-800 28/01/2015 28/01/2018 264,500 7.1.18 WH81K I800 2015 יונדאי תפעולי

8 1364432 

ליסינג 
תפעולי 
 I-800 09/02/2015 09/02/2018 198,000 9.1.18 WH81K I800 2015 יונדאי שתפ"א

9 1685432 
ליסינג 
 קומבי  I-800 11/05/2015 11/05/2018 56,000 4.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

10 1973434 

ליסינג 
תפעולי 
 קומבי  I-800 16/06/2015 16/06/2018 6,843 9.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי שתפ"א

11 2033034 
ליסינג 
 I-20 17/05/2015 17/05/2018 59,000 8.1.18   B351C 2015 יונדאי תפעולי

INSPIRE 4X2  
   הצבק

12 2033234 
ליסינג 
 I-20 18/05/2015 18/05/2018 20,066 10.1.18   B351C 2015 יונדאי תפעולי

INSPIRE 4X2  
   הצבק

13 2033534 
ליסינג 
 I-20 17/05/2015 17/05/2018 103,629 9.1.18   B351C 2015 יונדאי תפעולי

INSPIRE 4X2  
   הצבק

14 2033634 
ליסינג 
 I-20 17/05/2015 17/05/2018 101,800 9.1.18   B351C 2015 יונדאי תפעולי

INSPIRE 4X2  
   הצבק

15 2033734 
ליסינג 
 I-20 19/05/2015 19/05/2018 99,800 9.1.18   B351C 2015 יונדאי תפעולי

INSPIRE 4X2  
   הצבק

16 2033834 
ליסינג 
 I-20 25/05/2015 25/05/2018 103,400 9.1.17   B351C 2015 יונדאי תפעולי

INSPIRE 4X2  
   הצבק

17 2038034 
ליסינג 
 I-20 30/05/2015 30/05/2018 21,224 10.1.18   B351C 2015 יונדאי תפעולי

INSPIRE 4X2  
   הצבק

18 2112734 
ליסינג 
 I-20 30/05/2015 30/05/2018 22,129 9.1.18   B351C 2015 יונדאי תפעולי

INSPIRE 4X2  
   הצבק

19 2188534 
ליסינג 
 קומבי  I-800 14/06/2015 14/06/2018 43,275 9.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

20 2188934 
ליסינג 
 קומבי  I-800 08/06/2015 08/06/2018 31,000 10.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

21 2190234 
ליסינג 
 קומבי  I-800 11/06/2015 11/06/2018 35,000 9.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

22 2190334 
ליסינג 
 קומבי  I-800 11/06/2015 11/06/2018 114,000 10.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

23 2190434 
ליסינג 
 קומבי  I-800 14/06/2015 14/06/2018 28,658 9.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

24 2190534 
ליסינג 
 קומבי  I-800 11/06/2015 11/06/2018 73,303 10.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

25 2190634 
ליסינג 
 קומבי  I-800 11/06/2015 11/06/2018 91,800 4.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

26 2210634 
ליסינג 
 קומבי  I-800 01/07/2015 01/07/2018 84,978 10.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

27 2232834 
ליסינג 
 קומבי  I-800 14/06/2015 14/06/2018 52,000 9.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

28 2280834 
ליסינג 
 I-800 24/06/2015 24/06/2018 116,774 10.1.18 WH81K I800 2015 יונדאי תפעולי

29 2316234 

ליסינג 
תפעולי 
 קומבי  I-800 06/07/2015 06/07/2018 100,000 9.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי שתפ"א

30 2643234 

ליסינג 
תפעולי 
 קומבי  I-800 21/07/2015 21/07/2018 141,000 9.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי שתפ"א

31 2734234 
ליסינג 
 ST81B 4.1.18 37,000 21/07/2018 21/07/2015 סנטה פה 2015 יונדאי תפעולי

PREMIUM 
4X4 

32 3657831 
ליסינג 
 I-20 11/09/2014 11/09/2017 128,056 9.1.18   BB51C 2014 יונדאי תפעולי

INSPIRE 4X2  
   הצבק

33 4184434 
ליסינג 
 קומבי  I-800 08/12/2015 08/12/2018 61,667 10.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי תפעולי

34 4254037 
ליסינג 
 I-20 08/12/2015 08/12/2018 70,682 10.1.18   BB51C 2015 יונדאי תפעולי

INSPIRE 4X2  
   הצבק
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 מס"ד
מספר 
 רישוי

תאור 
 שיוך

תאור 
 יצרן

שנת 
 יצור

תאור 
 ק"מ עדכני תום עיסקה תחילת עיסקה דגם

תאריך 
 רמת גימור דגם עדכון

35 4568137 
ליסינג 
 I-30 28/01/2016 28/01/2019 17,710 9.1.18 D281C 2016 יונדאי תפעולי

INSPIRE 
    סטיישן

36 6431337 
ליסינג 
 I-30 15/05/2016 15/05/2019 61,422 9.1.18 D281C 2016 יונדאי תפעולי

סטיישן   
INSPIRE  4X2 

37 7347255 
ליסינג 
 קומבי  I-800 18/06/2017 18/06/2020 28,024 9.1.18 WH81K I800 2017 יונדאי תפעולי

38 9570133 

ליסינג 
תפעולי 
 קומבי  I-800 14/04/2015 14/04/2018 101,700 9.1.18 WH81 GLS 2015 יונדאי שתפ"א

39 15660101 
ליסינג 
 I-800 27/11/2017 27/11/2020 1,048 9.1.18 WH81K I800 2017 יונדאי תפעולי

40 3841430 
ליסינג 
 BN62A 10.1.18 22,970 16/05/2020 16/05/2017 3מאזדה  2017 מאזדה תפעולי

COMFORT4X
 סדאן  2

41 3841530 
ליסינג 
 BN62A 10.1.18 24,300 17/05/2020 17/05/2017 3מאזדה  2017 מאזדה תפעולי

COMFORT4X
 סדאן  2

42 1729931 
ליסינג 
 10.1.18 64,379 17/07/2018 05/07/2014 האנטר 2014 מיצובישי תפעולי

KB4TGJX
XZPL6 DAKAR 4X4 

43 3048234 
ליסינג 
 10.1.18 174,134 17/11/2018 17/11/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

44 3048334 
ליסינג 
 9.1.18 152,000 17/11/2018 17/11/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

45 3048434 
ליסינג 
 4.1.18 59,509 25/10/2018 25/10/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

46 3148734 
ליסינג 
 9.1.18 68,693 25/10/2018 25/10/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

47 3148834 
ליסינג 
 9.1.18 57,474 25/10/2018 25/10/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

48 3148934 
ליסינג 
 7.1.18 64,500 25/10/2018 25/10/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

49 3149034 
ליסינג 
 4.1.18 100,600 25/10/2018 25/10/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

50 3149134 
ליסינג 
 4.1.18 109,000 25/10/2018 25/10/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

51 3149234 
ליסינג 
 10.1.18 79,719 25/10/2018 25/10/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

52 3282434 
ליסינג 
 04.03.18 180,393 22/11/2018 22/11/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

53 3282534 
ליסינג 
 4.1.18 66,400 22/11/2018 22/11/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

54 3282634 
ליסינג 
 9.1.18 91,035 25/11/2018 25/11/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

55 3282734 
ליסינג 
 9.1.18 33,541 08/11/2018 08/11/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

56 3282834 
ליסינג 
 4.1.18 93,000 22/11/2018 22/11/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

57 3282934 
ליסינג 
 7.1.18 188,970 22/11/2018 22/11/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

58 3283034 
ליסינג 
 9.1.18 31,453 25/11/2018 25/11/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

59 3738337 
ליסינג 
 10.1.18 15,186 27/12/2018 27/12/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

60 3738437 
ליסינג 
 9.1.18 16,328 27/12/2018 27/12/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

61 3738537 
ליסינג 
 11.1.18 21,035 26/12/2018 26/12/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

62 3738637 
ליסינג 
 9.1.18 71,600 24/12/2018 24/12/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

63 3738737 
ליסינג 
 4.1.18 208,100 27/12/2018 27/12/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

64 3738837 
ליסינג 
 4.1.18 62,000 27/12/2018 27/12/2015 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

65 3738937 
ליסינג 
 4.1.18 20,565 05/01/2019 05/01/2016 טרייטון 2015 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

66 5595939 
ליסינג 
 4.1.18 72,600 10/08/2019 10/08/2016 טרייטון 2016 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

67 5717881 
ליסינג 
 10.1.18 1,382 23/08/2020 23/08/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

68 5717981 

ליסינג 
תפעולי 
 PC81BO 9.1.18 48,000 23/08/2020 23/08/2017 טרייטון 2017 מיצובישי שתפ"א

PREMIUM  
4X4  הנעה 

69 5718081 
ליסינג 
 9.1.18 5,000 29/08/2020 29/08/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

70 7471355 
ליסינג 
 2017 מיצובישי תפעולי

אאוטלנד
 9.1.18 27,440 14/05/2020 14/05/2017 ר

GF7WXTH
XL6 INSTYLE  4X2 

71 7471555 
ליסינג 
 2017 מיצובישי תפעולי

אאוטלנד
 9.1.18 16,952 14/05/2020 14/05/2017 ר

GF7WXTH
XL6 INSTYLE  4X2 

72 7510655 
ליסינג 
 9.1.18 5,786 28/05/2020 28/05/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 
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 מס"ד
מספר 
 רישוי

תאור 
 שיוך

תאור 
 יצרן

שנת 
 יצור

תאור 
 ק"מ עדכני תום עיסקה תחילת עיסקה דגם

תאריך 
 רמת גימור דגם עדכון

73 7510755 
ליסינג 
 4.1.18 15,000 28/05/2020 28/05/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

74 7510955 
ליסינג 
 9.1.18 13,948 28/05/2020 28/05/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

75 7511255 
ליסינג 
 4.1.18 49,600 28/05/2020 28/05/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

76 7511355 
ליסינג 
 4.1.18 28,000 28/05/2020 28/05/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

77 7511455 
ליסינג 
 4.1.18 15,000 28/05/2020 28/05/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

78 7597655 
ליסינג 
 9.1.18 4,661 27/06/2020 27/06/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

79 7597755 
ליסינג 
 4.1.18 20,000 20/06/2020 20/06/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

80 9765839 
ליסינג 
 4.1.18 71,800 25/04/2020 25/04/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

81 9765939 
ליסינג 
 4.1.18 56,200 25/04/2020 25/04/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

82 9766039 
ליסינג 
 4.1.18 55,800 25/04/2020 25/04/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

83 9766139 
ליסינג 
 9.1.18 41,280 24/04/2020 24/04/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

84 9766239 
ליסינג 
 10.1.18 12,366 23/04/2020 23/04/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

85 9766339 
ליסינג 
 9.1.18 12,542 25/04/2020 25/04/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

86 9766439 
ליסינג 
 11.1.18 16,539 25/04/2020 25/04/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

87 9766539 
ליסינג 
 10.1.18 35,799 24/04/2020 24/04/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

88 9766739 
ליסינג 
 4.1.18 53,200 25/04/2020 25/04/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

89 16231601 

ליסינג 
תפעולי 
 9.1.18 6,583 26/09/2020 26/09/2017 טרייטון 2017 מיצובישי שתפ"א

KL1TJYUF
L6 INSTYLE 

90 16231701 

ליסינג 
תפעולי 
 9.1.18 2,114 26/09/2020 26/09/2017 טרייטון 2017 מיצובישי שתפ"א

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

91 16253201 

ליסינג 
תפעולי 
 9.1.18 2,135 26/09/2020 26/09/2017 טרייטון 2017 מיצובישי  שתפ"א

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

92 16253301 

ליסינג 
תפעולי 
 9.1.18 5,599 26/09/2020 26/09/2017 טרייטון 2017 מיצובישי שתפ"א

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

93 16341001 
ליסינג 
 9.1.18 3,948 30/10/2020 30/10/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KL1TJYUF
L6 DESERT  4X4 

94 16381501 
ליסינג 
 11.1.18 1,302 20/11/2017 20/11/2017 טרייטון 2017 מיצובישי תפעולי

KLITJYUF
LG DESERT  4X4 

95 8070775 
ליסינג 
 הנעה  JVWR51 SE  4X4 10.1.18 31,004 16/05/2015 16/05/2012 פטפיינדר 2012 ניסן תפעולי

96 8571030 
ליסינג 
 7N9HW0 9.1.18 30,698 03/06/2018 03/06/2015 ברלינגו 2015 סיטרואן תפעולי

קומבי  
COMFORT 

97 8571130 
ליסינג 
 7N9HW0 10.1.18 53,500 08/06/2018 08/06/2015 ברלינגו 2015 סיטרואן תפעולי

קומבי  
COMFORT 

98 8572930 
ליסינג 
 7N9HW0 9.1.18 38,455 03/06/2018 03/06/2015 ברלינגו 2015 סיטרואן תפעולי

קומבי  
COMFORT 

99 8573030 
ליסינג 
 7N9HW0 9.1.18 45,134 03/06/2018 03/06/2015 ברלינגו 2015 סיטרואן תפעולי

קומבי  
COMFORT 

100 8659130 

ליסינג 
תפעולי 
 7N9HW0 10.1.18 139,000 20/06/2018 20/06/2015 ברלינגו 2015 סיטרואן שתפ"א

קומבי  
COMFORT 

101 9026987 
ליסינג 
 7NBHW6 10.1.18 4,195 25/09/2020 25/09/2017 ברלינגו 2017 סיטרואן תפעולי

קומבי  
COMFORT 

102 9027087 
ליסינג 
 7NBHW6 9.1.18 5,381 25/09/2020 25/09/2017 ברלינגו 2017 סיטרואן תפעולי

קומבי  
COMFORT 

103 4625638 
ליסינג 
 2016 פולקסווגן תפעולי

טרנספור
 9.1.18 110,221 02/11/2019 02/11/2016 טר

7HC-
SGB1F7 

350L  2X5  
KOMCI 

104 4628638 
ליסינג 
 2016 פולקסווגן תפעולי

טרנספור
 9.1.18 56,300 03/11/2019 03/11/2016 טר

7HC-
SGB1F7  KOMCI 

105 4628738 
ליסינג 
 2016 פולקסווגן תפעולי

טרנספור
 9.1.18 58,600 03/11/2019 03/11/2016 טר

7HC-
SGB1F7  KOMCI 

106 4628838 
ליסינג 
 2016 פולקסווגן תפעולי

טרנספור
 9.1.18 65,500 03/11/2019 03/11/2016 טר

7HC-
SGB1F7  KOMCI 

107 34918101 
ליסינג 
 2017 פולקסווגן תפעולי

טרנספור
 10.1.18 6,885 27/11/2020 27/11/2017 טר

7HC-
SGB1F7 

__ 

108 34918201 
ליסינג 
 2017 פולקסווגן תפעולי

טרנספור
 10.1.18 6,413 27/11/2020 27/11/2017 טר

7HC-
SGB1F7 

__ 
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 מס"ד
מספר 
 רישוי

תאור 
 שיוך

תאור 
 יצרן

שנת 
 יצור

תאור 
 ק"מ עדכני תום עיסקה תחילת עיסקה דגם

תאריך 
 רמת גימור דגם עדכון

109 34945901 
ליסינג 
 2017 פולקסווגן תפעולי

טרנספור
 10.1.18 8,757 27/11/2020 27/11/2017 טר

7HC-
SGB1F7 

__ 

110 2204930 
ליסינג 
 2017 פורד תפעולי

אקספלור
 K8F 10.1.18 11,500 19/04/2020 19/04/2017 ר

PREMIUM 
4X4 

111 8940860 
ליסינג 
 2006 פורד תפעולי

טרנזיט 
 Sגג  מוגבה     350L 10.1.18 62,682 08/05/2010 08/05/2006 מוגבה

112 7161134 
ליסינג 
 9.1.18 25,368 29/07/2018 29/07/2015 דוקאטו 2015 פיאט תפעולי

250ENMG
C - GYW 

__ 

113 7196834 
ליסינג 
 10.1.18 77,800 16/08/2018 16/08/2015 דוקאטו 2015 פיאט תפעולי

250ENMG
C - GYW 

__ 

114 13752301 
ליסינג 
 סטיישן HN813G LX 04.03.18 1,312 28/01/2021 28/01/2018 סיד 2018 קיה תפעולי

115 4746133 

ליסינג 
תפעולי 
 LXהציביק   DN512B 9.1.18 53,044 17/05/2018 17/05/2015 ריו 2015 קיה שתפ"א

116 4746233 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 11.1.18 60,384 19/05/2018 19/05/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

117 4746333 

ליסינג 
תפעולי 
 LXהציביק   DN512B 10.1.18 45,036 17/05/2018 17/05/2015 ריו 2015 קיה שתפ"א

118 4746433 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 9.1.18 75,034 19/05/2018 19/05/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

119 4746533 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 4.1.18 65,300 18/05/2018 17/05/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

120 4746733 
ליסינג 
 LX HN813Gסטיישן   9.1.18 83,696 17/05/2018 17/05/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

121 5088133 

ליסינג 
תפעולי 
 LX HN813Gסטיישן   9.1.18 19,400 20/06/2018 20/06/2015 סיד 2015 קיה שתפ"א

122 5088233 

ליסינג 
תפעולי 
 LX HN813Gסטיישן   10.1.18 123,600 20/06/2018 20/06/2015 סיד 2015 קיה שתפ"א

123 5088333 

ליסינג 
תפעולי 
 LX HN813Gסטיישן   10.1.18 80,900 20/06/2018 20/06/2015 סיד 2015 קיה שתפ"א

124 5088433 

ליסינג 
תפעולי 
 LX HN813Gסטיישן   9.1.18 32,951 20/06/2018 20/06/2015 סיד 2015 קיה שתפ"א

125 5145985 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 4.1.18 23,000 12/03/2020 12/03/2017 סיד 2017 קיה תפעולי

126 5146085 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 10.1.18 10,802 12/03/2020 12/03/2017 ריו 2017 קיה תפעולי

127 5146433 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 10.1.18 73,502 06/07/2018 06/07/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

128 5146685 
ליסינג 
 LXסטיישן   HN813G 11.1.18 24,048 12/03/2020 12/03/2017 סיד 2017 קיה תפעולי

129 5629433 

ליסינג 
תפעולי 
 LXהציביק   DN512B 9.1.18 6,932 13/08/2018 13/08/2015 ריו 2015 קיה שתפ"א

130 5685933 
ליסינג 
 PC81BD 9.1.18 104,921 20/08/2018 20/08/2015 ספורטז' 2015 קיה תפעולי

PREMIUM  
4X4  הנעה 

131 5686033 
ליסינג 
 PC81BD 9.1.18 101,914 20/08/2018 20/08/2015 ספורטז' 2015 קיה תפעולי

PREMIUM  
4X4  הנעה 

132 5686133 
ליסינג 
 PC81BD 10.1.18 98,670 20/08/2018 20/08/2015 ספורטז' 2015 קיה תפעולי

PREMIUM  
4X4  הנעה 

133 5717785 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 10.1.18 10,300 28/03/2020 28/03/2017 ריו 2017 קיה תפעולי

134 5717885 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 4.1.18 19,650 26/03/2020 26/03/2017 ריו 2017 קיה תפעולי

135 5772433 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 11.1.18 10,357 25/08/2018 25/08/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

136 5772533 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 9.1.18 93,965 25/08/2018 25/08/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

137 5772633 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 9.1.18 19,916 25/08/2018 25/08/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

138 5772733 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 11.1.18 12,410 25/08/2018 25/08/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

139 5861133 
ליסינג 
 LXסטיישן   HN813G 9.1.18 26,182 26/08/2018 26/08/2015 סיד 2015 קיה תפעולי

140 6014633 

ליסינג 
תפעולי 
 LXסטיישן   HN813G 9.1.18 100,000 09/09/2018 09/09/2015 סיד 2015 קיה שתפ"א

141 6065633 

ליסינג 
תפעולי 
 LXהציביק   DN512B 10.1.18 30,904 20/10/2018 20/10/2015 ריו 2015 קיה שתפ"א

142 6074585 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 9.1.18 27,200 04/05/2020 04/05/2017 ריו 2017 קיה תפעולי
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143 6279333 

ליסינג 
תפעולי 
 LXהציביק   DN512B 9.1.18 44,600 11/11/2018 11/11/2015 ריו 2015 קיה שתפ"א

144 6460685 
ליסינג 
 HN813G 9.1.18 26,638 28/05/2020 28/05/2017 סיד 2017 קיה תפעולי

LX  4X2  
 סטיישן

145 6481833 
ליסינג 
 PC81BD 10.1.18 131,789 11/11/2018 11/11/2015 ספורטז' 2015 קיה תפעולי

PREMIUM  
4X4  הנעה 

146 6481933 

ליסינג 
תפעולי 
 PC81BD 9.1.18 59,000 11/11/2018 11/11/2015 ספורטז' 2015 קיה שתפ"א

PREMIUM  
4X4  הנעה 

147 6721633 

ליסינג 
תפעולי 
 LXהציביק   DN512B 9.1.18 38,158 07/12/2018 07/12/2015 ריו 2015 קיה שתפ"א

148 6721733 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 9.1.18 6000 07/12/2018 07/12/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

149 6721833 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 10.1.18 15,769 23/11/2018 23/11/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

150 6721933 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 10.1.18 19,054 07/12/2018 07/12/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

151 6722033 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 9.1.18 47,000 06/12/2018 06/12/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

152 6722133 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 10.1.18 11,232 08/12/2018 08/12/2015 ריו 2015 קיה תפעולי

153 6808385 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 4.1.18 6,500 27/06/2020 27/06/2017 ריו 2017 קיה תפעולי

154 6808485 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 9.1.18 26,416 20/06/2020 20/06/2017 ריו 2017 קיה תפעולי

155 6808685 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 10.1.18 8,500 29/06/2020 29/06/2017 ריו 2017 קיה תפעולי

156 6950733 
ליסינג 
 LXהציביק   DN512B 11.1.18 9,299 21/01/2019 21/01/2016 ריו 2016 קיה תפעולי

157 7184285 
ליסינג 
    PG81BB URBAN 9.1.18 17,090 20/08/2020 20/08/2017 ספורטז' 2017 קיה תפעולי

158 7184685 

ליסינג 
תפעולי 
    PG81BB URBAN 9.1.18 7,305 04/09/2020 04/09/2017 ספורטז' 2017 קיה שתפ"א

159 7977055 
ליסינג 
 LX DN512Bהציביק  7.1.18 3,000 14/08/2020 14/08/2017 ריו 2017 קיה תפעולי

160 7977155 

ליסינג 
תפעולי 
 LX DN512Bהציביק  9.1.18 6,000 14/08/2020 14/08/2017 ריו 2017 קיה שתפ"א

161 7977255 

ליסינג 
תפעולי 
 LX DN512Bהציביק  10.1.18 12,473 14/08/2020 14/08/2017 ריו 2017 קיה שתפ"א

162 7977355 
ליסינג 
 LX DN512Bהציביק  9.1.18 1,688 28/08/2020 28/08/2017 ריו 2017 קיה תפעולי

163 7977455 

ליסינג 
תפעולי 
   LX LX  4X2הציביק  10.1.18 5,156 14/08/2020 14/08/2017 ריו 2017 קיה שתפ"א

164 9477838 
ליסינג 
 PK816H 9.1.18 30,000 09/10/2019 09/10/2016 ספורטז' 2016 קיה תפעולי

PREMIUM  
GT  4X4    

165 13041001 

ליסינג 
תפעולי 
    PG81AB URBAN  4X2 9.1.18 4,698 26/09/2020 26/09/2017 ספורטז' 2017 קיה שתפ"א

166 1552033 

ליסינג 
תפעולי 
 KWV3CA AUTHENTIQ 9.1.18 65,959 20/06/2018 20/06/2015 קנגו 2015 רנו שתפ"א

167 1552133 
ליסינג 
 KWV3CA AUTHENTIQ 9.1.18 52,000 20/06/2018 20/06/2015 קנגו 2015 רנו תפעולי

168 1763033 
ליסינג 
 KW14B3 AUTHENTIC 10.1.18 29,925 23/06/2018 23/06/2015 קנגו 2015 רנו תפעולי

169 1944733 
ליסינג 
 KWV3CA AUTHENTIQ 10.1.18 74,741 01/07/2018 01/07/2015 קנגו 2015 רנו תפעולי

170 1944833 
ליסינג 
 KWV3CA AUTHENTIQ 10.1.18 82,380 21/06/2018 21/06/2015 קנגו 2015 רנו תפעולי

171 1944933 
ליסינג 
 KWV3CA AUTHENTIQ 11.1.18 18,852 20/06/2018 20/06/2015 קנגו 2015 רנו תפעולי

172 1946733 
ליסינג 
 KWV3CA AUTHENTIQ 9.1.18 98,900 01/07/2018 01/07/2015 קנגו 2015 רנו תפעולי

173 1972133 

ליסינג 
תפעולי 
 KWV3CA AUTHENTIQ 9.1.18 47,387 20/06/2018 20/06/2015 קנגו 2015 רנו שתפ"א

174 2243133 
ליסינג 
 KWV3CA AUTHENTIQ 3.1.18 58,659 31/12/2018 31/12/2015 קנגו 2015 רנו תפעולי

175 7740384 
ליסינג 
 KW14B3 10.1.18 3,297 20/07/2020 20/07/2017 קנגו 2017 רנו תפעולי

AUTHENTIC  
4X2 

176 7740484 
ליסינג 
 KW14B3 11.1.18 8,602 27/06/2020 27/06/2017 קנגו 2017 רנו תפעולי

AUTHENTIC  
4X2 
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177 7740584 
ליסינג 
 KW14B3 9.1.18 9,754 20/06/2020 20/06/2017 קנגו 2017 רנו תפעולי

AUTHENTIC  
4X2 

178 7740684 
ליסינג 
 KW14B3 10.1.18 5,756 20/06/2020 20/06/2017 קנגו 2017 רנו תפעולי

AUTHENTIC  
4X2 

179 7740784 
ליסינג 
 KW14B3 9.1.18 36,811 20/06/2020 20/06/2017 קנגו 2017 רנו תפעולי

AUTHENTIC  
4X2 

180 7740884 
ליסינג 
 KW14B3 11.1.18 19,631 27/06/2020 27/06/2017 קנגו 2017 רנו תפעולי

AUTHENTIC  
4X2 

181 7740984 
ליסינג 
 KW14B3 10.1.18 21,920 26/06/2020 26/06/2017 קנגו 2017 רנו תפעולי

AUTHENTIC  
4X2 

182 7741084 
ליסינג 
 KW14B3 10.1.18 6,571 27/06/2020 27/06/2017 קנגו 2017 רנו תפעולי

AUTHENTIC  
4X2 

183 7741184 
ליסינג 
 KW14B3 11.1.18 5,940 20/06/2020 20/06/2017 קנגו 2017 רנו תפעולי

AUTHENTIC  
4X2 

184 18581001 

ליסינג 
תפעולי 
 KW14B3 9.1.18 12,000 26/10/2020 26/10/2017 קנגו 2017 רנו שתפ"א

AUTHENTIC  
4X2 

185 18581101 

ליסינג 
תפעולי 
 KW14B3 9.1.18 3,500 18/09/2020 18/09/2017 קנגו 2017 רנו שתפ"א

AUTHENTIC  
4X2 

186 18581201 

ליסינג 
תפעולי 
 KW14B3 10.1.18 4,300 26/09/2020 26/09/2017 קנגו 2017 רנו שתפ"א

AUTHENTIC  
4X2 

187 18581301 

ליסינג 
תפעולי 
 KW14B3 9.1.18 3,500 26/09/2020 26/09/2017 קנגו 2017 רנו שתפ"א

AUTHENTIC  
4X2 

 

  מספר רישוי מס"ד
תאור 
 תאור יצרן שיוך

שנת 
 תאור דגם יצור 

תחילת 
 ק"מ עדכני תום עיסקה עיסקה

תאריך ק"מ 
 רמת גימור דגם  עדכני

1 106-60-201 
ליסינג 
 ZRE181L 3.1.2018 14,600 01/08/2020 01/08/2017 קורולה 2017 טויוטה צמוד

SUN 4X2  
   סדאן

2 116-94-301 
ליסינג 
 ZRE181L 04.03.18 2,500 08/01/2018 08/01/2018 קורולה 2018 טויוטה צמוד

SUN 4X2  
   סדאן

3 113-40-301 
ליסינג 
 ZRE181L 3.1.2018 4,700 25/10/2020 25/10/2017 קורולה 2017 טויוטה צמוד

SUN 4X2  
   סדאן

4 13-271-34 
ליסינג 
 8.1.2018 102,000 16/04/2018 16/04/2015 אאוטלנדר 2015 מיצובישי צמוד

GF7WXTXX
L6 

INSTYLE 
4X2   

5 15-292-34 
ליסינג 
 8.1.2018 100,620 11/06/2018 11/06/2015 אאוטלנדר 2015 מיצובישי צמוד

GF7WXTXX
L6 

INSTYLE 
4X2   

6 15-295-34 
ליסינג 
 8.1.2018 109,300 11/06/2018 11/06/2015 אאוטלנדר 2015 מיצובישי צמוד

GF7WXTXX
L6 

INSTYLE 
4X2   

7 17-680-32 
ליסינג 
 3.1.2018 129,585 19/01/2018 19/01/2015 אאוטלנדר 2015 מיצובישי צמוד

GF7WXTXX
L6 

INSTYLE 
4X2   

8 18-789-30 
ליסינג 
   DM2  TITANUM 8.1.2018 52,000 05/07/2019 05/07/2016 קוגה 2016 פורד צמוד

9 20-698-38 
ליסינג 
 3C3G23JZ 7.1.2018 59,000 03/02/2019 03/02/2016 פאסאט 2016 פולקסווגן צמוד

PRIMIUM 
4X2 סדאן 

10 20-770-38 
ליסינג 
 3C3G23JZ 7.1.2018 88,675 03/02/2019 03/02/2016 פאסאט 2016 פולקסווגן צמוד

COMFOR
TLINE 
4X2  סדאן 

11 20-806-30 
ליסינג 
 CX5 14/08/2016 14/08/2019 32,300 8.1.2018 KEF97 2016 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

12 22-121-34 
ליסינג 
 ST81B 7.1.2018 71,000 27/05/2018 27/05/2015 סנטה פה 2015 יונדאי צמוד

PR 
EMIUM  
4X4 

13 22-689-39 
ליסינג 
 XV 26/01/2017 26/01/2020 24,890 7.1.2018 GP3FLEC I 1.6  4X4 2017 סוברו צמוד

14 26-697-84 
ליסינג 
 X trail 14/03/2017 14/03/2020 231,000 8.1.2018 JCAT32 2017 ניסן צמוד

TEKNA  
2X4 הנעה 

15 26-797-85 
ליסינג 
 PH813B EX  4X2  7.1.2018 56,000 06/02/2020 06/02/2017 סורנטו 2017 קיה צמוד

16 293-29-501 
ליסינג 
 21000 04/09/2020 04/09/2017 קוגה 2017 פורד צמוד

04/03/201
8 DM2  

TITANUM  
X 2X4 
  הנעה

17 295-26-201 
ליסינג 
 CX5 15/10/2017 15/10/2020 3,200 8.1.2018 KF6W7 2017 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

18 296-26-101 
ליסינג 
 BN647 3.1.2018 5,000 30/10/2020 30/10/2017 3מאזדה  2017 מאזדה צמוד

PREMIU
M 

19 297-51-001 
ליסינג 
 CX5 30/11/2017 30/11/2020 4,800 7.1.2018 KF6W7 2017 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

20 29-768-38 
ליסינג 
 3C3G23JZ 8.1.2018 80,000 19/04/2019 19/04/2016 פאסט 2016 פולקסווגן צמוד

COMFOR
TLINE  
4X2 סדאן 

21 29-769-38 
ליסינג 
 3C3G23JZ 8.1.2018 47,600 18/04/2019 18/04/2016 פאסט 2016 פולקסווגן צמוד

COMFOR
TLINE  
4X2 סדאן 
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  מספר רישוי מס"ד
תאור 
 תאור יצרן שיוך

שנת 
 תאור דגם יצור 

תחילת 
 ק"מ עדכני תום עיסקה עיסקה

תאריך ק"מ 
 רמת גימור דגם  עדכני

22 31-765-80 
ליסינג 
 3V33PD 7.1.2018 44,300 21/03/2020 21/03/2017 סופרב 2017 סקודה צמוד

AMBITIO
N 4X2  
 סדאן

23 31-987-55 
ליסינג 
 AL9EK LTP  4X2 8.1.2018 21,500 25/04/2020 25/04/2017 אקווינוקס 2017 שברולט צמוד

24 33-561-39 
ליסינג 
 Z95ST 9.1.2018 45,738 23/06/2019 23/06/2016 מאליבו 2016 שברולט צמוד

  LTסדאן   
4X2 

25 347-39-901 
ליסינג 
 5N-AD12PY 8.1.2018 8200 30/10/2020 30/10/2017 טיגואן 2017 פולקסווגן צמוד

TRENDLI
NE    

26 347-40-101 
ליסינג 
 5N-AD12PY 3.1.2018 12,500 29/10/2020 29/10/2017 טיגואן 2017 פולקסווגן צמוד

TRENDLI
NE    

27 348-78-401 
ליסינג 
 5E33MD 7.1.2018 3500 05/11/2020 05/11/2017 אוקטביה 2017 סקודה צמוד

AMBITIO
N 4X2 
 סדאן

28 35-004-39 
ליסינג 
 AL9EK LTP  4X2 8.1.2018 49,860 08/08/2019 08/08/2016 אקווינוקס 2016 שברולט צמוד

29 37-738-30 
ליסינג 
 BN627 9.1.2018 34,523 16/05/2020 16/05/2017 3מאזדה  2017 מאזדה צמוד

SPORT  
4X2  סדאן   

30 38-428-30 
ליסינג 
 BN62A 7.1.2018 36,950 15/06/2020 15/06/2017 3מאזדה  2017 מאזדה צמוד

COMPO
RT 4X2   
   סדאן

31 39-721-39 
ליסינג 
 AL9EK LTP  4X2 8.1.2018 25,000 15/11/2019 15/11/2016 אקווינוקס 2016 שברולט צמוד

32 40-837-38 
 ליסינג
 3V33PD 11.1.2018 38,000 21/07/2019 21/07/2016 סופרב 2016 סקודה צמוד

STYLE 
4X2   
 סדאן

33 41-753-39 
ליסינג 
 PJ9E8 LT  4X2 7.1.2018 27,000 09/02/2020 09/02/2017 אורלנדו 2017 שברולט צמוד

34 44-011-34 
ליסינג 
 GT6ET 4.1.2018 102,500 29/04/2018 29/04/2015 אינסיגניה 2015 אופל צמוד

COSMO  
 הציביק

35 44-668-34 
ליסינג 
 TE6MG 11.1.2018 61,500 22/06/2018 22/06/2015 אינסיגניה 2015 אופל צמוד

הצ'בק  
EDITION 

36 137-52-201 
ליסינג 
 FX411B LX   4X2 04.03.18 2,500 28/01/2021 28/01/2018 פורטה 2018 קיה צמוד

37 45-639-33 
ליסינג 
 98000 26/04/2018 26/04/2015 ספורטז' 2015 קיה צמוד

15/01/201
8 PB81BB 

URBAN   
4X2 

38 46-992-54 
ליסינג 
 5E33LD 9.1.2018 135,879 27/07/2018 27/07/2015 אוקטביה 2015 סקודה צמוד

AMBITIO
N סדאן 

39 48-421-80 
ליסינג 
 5L7CFD 10.1.2018 98,000 09/07/2020 09/07/2017 ייטי 2017 סקודה צמוד

STAYLE  
2X4 

40 49-120-33 
ליסינג 
 PB81BB 8.1.2018 78,000 03/06/2018 03/06/2015 ספורטז' 2015 קיה צמוד

URBAN   
4X2 

41 49-205-33 
ליסינג 
 PB81BB 9.1.2018 107,555 03/06/2018 03/06/2015 ספורטז' 2015 קיה צמוד

URBAN   
4X2 

42 51-437-34 
ליסינג 
 3C3G23JZ 9.1.2018 109,330 25/11/2018 25/11/2015 פאסאט 2015 פולקסווגן צמוד

PREMIU
M 4X2  
 סדאן

43 51-851-38 
ליסינג 
 3C3G23JZ 3.1.2018 29,200 06/11/2019 06/11/2016 פאסאט 2016 פולקסווגן צמוד

PREMIU
M 4X2  
 סדאן

44 53-143-54 
ליסינג 
 3C3G23JZ 7.1.2018 79,415 10/10/2018 10/10/2015 פאסאט 2015 פולקסווגן צמוד

PREMIU
M 4X2  
 סדאן

45 53-144-54 
ליסינג 
 3C3G23JZ 8.1.2018 104,287 10/10/2018 10/10/2015 פאסאט 2015 פולקסווגן צמוד

PREMIU
M 4X2  
 סדאן

46 53-912-33 
ליסינג 
 PB81BB 4.1.2018 136,683 19/07/2018 19/07/2015 ספורטז' 2015 קיה צמוד

URBAN   
4X2 

47 54-472-33 
ליסינג 
 PB81BB 9.1.2018 51,350 27/07/2018 27/07/2015 ספורטז' 2015 קיה צמוד

URBAN   
4X2 

48 55-130-37 
ליסינג 
 J3813 8.1.2018 44,257 06/04/2019 06/04/2016 טוסון 2016 יונדאי צמוד

OPEN  
SKY 

49 55-618-81 
ליסינג 
 7.1.2018 20,198 03/07/2020 03/07/2017 אאוטלנדר 2017 מיצובישי צמוד

GF7WXTXX
L6 

INTENSE  
4X2   

50 57-078-53 
ליסינג 
 5E34PD 4.1.2018 186,789 26/08/2017 26/08/2014 אוקטביה 2014 סקודה צמוד

ELEGAN
CE סדאן 

51 57-154-81 
ליסינג 
 9.1.2018 20,000 14/07/2020 14/08/2017 אאוטלנדר 2017 מיצובישי צמוד

GF7WXTXX
L6 

INTENSE  
4X2   

52 61-651-85 
ליסינג 
 PH813B EX  4X2  9.1.2018 24,034 14/05/2020 14/05/2017 סורנטו 2017 קיה צמוד

53 62-115-39 
ליסינג 
 J3813 8.1.2018 87,898 29/06/2019 29/06/2016 טוסון 2016 יונדאי צמוד

OPEN  
SKY 

54 64-530-86 
ליסינג 
 ZRE181L 9.1.2018 32,000 28/05/2020 28/05/2017 קורולה 2017 טויוטה צמוד

SUN  4X2   
 סדאן

55 64-536-86 
ליסינג 
 ZRE181L 8.1.2018 34,000 15/06/2020 15/06/2017 קורולה 2017 טויוטה צמוד

SUN  4X2   
 סדאן

56 65-128-37 
ליסינג 
 J3813 8.1.2018 44,627 15/05/2019 15/05/2016 טוסון 2016  יונדאי צמוד

OPEN  
SKY 
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  מספר רישוי מס"ד
תאור 
 תאור יצרן שיוך

שנת 
 תאור דגם יצור 

תחילת 
 ק"מ עדכני תום עיסקה עיסקה

תאריך ק"מ 
 רמת גימור דגם  עדכני

57 65-910-85 
ליסינג 
 PB81BB LX   4X2 7.1.2018 13,000 23/05/2020 23/05/2017 ספורטז' 2017 קיה צמוד

58 65-911-85 
ליסינג 
 PB81BB EX   4X2 10.1.2018 9,919 23/05/2020 23/05/2017 ספורטז' 2017 קיה צמוד

59 71-103-55 
ליסינג 
 2017 יונדאי צמוד

Sonata 
Hybrid 04/05/2017 04/05/2020 24,125 8.1.2018 E34LI 

LIMITAD  
 סאדן

60 74-291-54 
ליסינג 
 CX5 26/04/2015 26/04/2018 84,500 9.1.2018 KEC97 2015 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

61 75-115-55 
ליסינג 
 9.1.2018 34,343 17/05/2020 17/05/2017 אאוטלנדר 2017 מיצובישי צמוד

GF7WXTXX
ZL6 

SUPREM
E 4X4    

62 75-546-54 
ליסינג 
 CX5 20/05/2015 20/05/2018 46,000 7.1.2018 KF6W7 2015 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

63 76-349-54 
ליסינג 
 CX5 03/06/2015 03/06/2018 110,000 9.1.2018 KEF97 2015 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

64 76-768-09 
ליסינג 
 ZRE181L 8.1.2018 36,200 27/02/2020 27/02/2017 קורולה 2017 טויוטה צמוד

SUN 4X2 
 סדאן

65 79-248-86 
ליסינג 
 ZRE181L 9.1.2018 34,462 08/06/2020 08/06/2017 קורולה 2017 טויוטה צמוד

SUN 4X2 
 סדאן

66 79-668-09 
ליסינג 
 ZRE181L 8.1.2018 17,400 26/04/2020 26/04/2017 קורולה 2017 טויוטה צמוד

SUN  4X2 
 סדאן

67 80-817-54 
ליסינג 
 CX5 18/08/2015 18/08/2018 61,357 7.1.2018 KF6W7 2015 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

68 80-819-54 
ליסינג 
 CX5 18/08/2015 18/08/2018 94,200 3.1.2018 KF6W7 2015 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

69 80-821-54 
ליסינג 
 CX5 01/09/2015 01/09/2018 14,200 7.1.2018 KEF97 2015 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

70 80-996-86 
ליסינג 
 ZRE181L 7.1.2018 11,870 03/07/2020 03/07/2017 קורולה 2017 טויוטה צמוד

SUN 4X2 
 סדאן

71 82-414-81 
ליסינג 
 ZRE181L 9.1.2018 34,422 09/10/2019 09/10/2016 קורולה 2016 טויוטה צמוד

SUN  4X2 
 סדאן

72 82-439-81 
ליסינג 
 ZRE181L 8.1.2018 23,000 03/11/2019 03/11/2016 קורולה 2016 טויוטה צמוד

SUN  4X2 
 סדאן

73 82-442-81 
ליסינג 
 ZRE181L 8.1.2018 24,910 25/10/2019 25/10/2016 קורולה 2016 טויוטה צמוד

SUN  4X2 
 סדאן

74 82-455-81 
ליסינג 
 ZRE181L 7.1.2018 35,332 09/10/2019 09/10/2016 קורולה 2016 טויוטה צמוד

SUN  4X2 
 סדאן

75 82-551-86 
ליסינג 
 ZRE181L 7.1.2018 20,794 21/07/2020 21/07/2017 קורולה 2017 טויוטה צמוד

SUN  4X2 
 סדאן

76 83-407-39 
ליסינג 
 J3813 10.1.2018 37,438 28/09/2019 28/09/2016 טוסון 2016 יונדאי צמוד

OPEN  
SKY 

77 84-528-81 
ליסינג 
 ZRE181L 10.1.2018 28.461 13/11/2019 13/11/2016 קורולה 2016 טויוטה צמוד

SUN  4X2 
 סדאן

78 87-061-81 
ליסינג 
 ZRE181L 8.1.2018 35,540 04/12/2019 04/12/2016 קורולה 2016 טויוטה צמוד

SUN  4X2 
 סדאן

79 87-332-54 
ליסינג 
 CX5 01/01/2016 01/01/2019 10,200 8.1.2018 KEF97 2016 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

80 87-334-54 
ליסינג 
 CX5 01/01/2016 01/01/2019 103,600 7.1.2018 KEF97 2016 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

81 89-019-81 
ליסינג 
 ZRE181L 7.1.2018 26,723 05/01/2020 05/01/2017 קורולה 2017 טויוטה צמוד

SUN  4X2 
 סדאן

82 89-311-81 
ליסינג 
 ZRE181L 7.1.2018 54,500 09/01/2020 09/01/2017 קורולה 2017 טויוטה צמוד

SUN 4X2 
 סדאן

83 90-026-39 
ליסינג 
 J3813 9.1.2018 38,000 09/01/2020 09/01/2017 טוסון 2017 יונדאי צמוד

OPEN  
SKY 

84 90-313-87 
ליסינג 
 7.1.2018 12,908 20/08/2020 20/08/2017 פיקסו 2017 סיטרואן צמוד

3A5GZT/12
SM 

COMFOR
T PK  

85 93-284-32 
ליסינג 
 195SX 8.1.2018 45,700 27/05/2018 27/05/2015 מאליבו 2015 שברולט צמוד

LT  4X2 
 סדאן

86 94-166-32 
ליסינג 
 195ST 7.1.2018 113,450 19/07/2018 19/07/2015 מאליבו 2015 שברולט צמוד

LT  4X2 
 סדאן

87 97-564-54 
ליסינג 
  DM2 7.1.2018 65,265 21/04/2019 21/04/2016 קוגה 2016 פורד צמוד

TITANUM  
X 2X4 
  הנעה

88 97-565-54 
ליסינג 
 CX5 19/04/2016 19/04/2019 66,787 7.1.2018 KEF97 2016 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

89 99-535-33 
ליסינג 
 7.1.2018 91,803 26/02/2018 26/02/2015 אאוטלנדר 2015 מיצובישי צמוד

GF7WXTXX
L6 

INSTYLE 
4X4    

90 99-709-54 
ליסינג 
 CX5 31/05/2016 31/05/2019 143,675 8.1.2018 KEF97 2016 מאזדה צמוד

EXECUTI
VE  4X2 

91 158-91-701 
ליסינג 
 3500 08/01/2021 08/01/2018 טוסון 2018 יונדאי צמוד

04/03/201
8 J3813 

PENSKY 
PLUSO 
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  ופס הצעה כספיתט
  לכבוד

  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  תאריך:______________
  

  א.ג.נ.,
  

בחוזה למתן  להתקשרות 2018/070/0083/00מכרז פומבי מס' הצעה כספית הנדון: 
שירותי הפעלת ואחזקת רכבי הרשות בשיטת הליסינג התפעולי, עבור רשות שדות 

 התעופה

 אנו הח"מ, לאחר שקבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל .1
המפורטות במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה ונספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים  ההוראות

בטופס ההצעה הכספית, מכלול ההיבטים הכרוכים בביצוע השירותים וכל מידע אחר נשוא 
משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, מציעים לרשות שדות התעופה את המכרז, וכן כל נתון 
המסומן  תפעולילרבות המפורטות בנספח ה ביצוען של התחייבויותינו בחוזהביצוע השירותים ו

כתב הכמויות  – 1לטבלה מס' , במלואן ובמועדן, תמורת הצעתנו הכספית לחוזהכנספח א' 
זו והכל לטופס הצעה כספית  1נספח ב מפורטכ שטיפת הרכביםשירותי  – 2לרכבים וטבלה מס' 

 ולשאר הוראות החוזה., בכפוף לשאר ההוראות המפורטות בנספח התפעולי

 דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית .2

זה להלן בקשר  2תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף 
הכספית, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות חישובית עם המענה לטופס ההצעה 

או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, שנתגלעו 
  במענה האמור, כולו או חלקו:

 על המציע לנקוב בכל אחת מהמקומות שהוקצו לשם כך .על הצעתו של המציע להיות מלאה 2.1
את  2והן בטבלה מס'  1הן בטבלה מס' , ללא יוצא מן הכלל, לטופס ההצעה הכספית 1בנספח 

שמיט ו/או להתעלם מאיזה סתייג ו/או לה. המציע לא יהיה רשאי לההמחירים כנדרשכל 
  מהמקומות שהוקצו לשם הגשת הצעות המחיר.

  המחירים המוצעים ינקבו בשקלים חדשים בלבד. 2.2

, כאשר המציע  מחויב טגוריהלי הרכב המוצעים על ידו בכל קכהמציע ינקוב במחיר לכל אחד מ 2.3
 1כמפורט בטבלה מס'  טגוריה ולכל הקטגוריותלכלל הדגמים המבוקשים בכל ק להציע הצעה

  .2וכן לשירותי שטיפת הרכבים בטבלה מס' 

מציע אשר הצעתו עומדת בכל דרישות ותנאי המכרז והצעתו הכספית המחושבת על פי המנגנון  2.4
 הינה הנמוכה ביותר יזכה במכרז. דלעיל

 התעריף המוצע יכלול מס ערך מוסף. 2.5

המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב  2.6
 מרכיביו.

נתגלעה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או  2.7
ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי 

בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על 
פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחת מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, 

 במצטבר ו/או באופן חליפי: 

 מור על הסף. לפסול הצעה כא 2.7.1
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לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או  2.7.2
השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור לקבל או 
לדחות את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט של הרשות.

עלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת להת 2.7.3
 ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.

 מחירלעיל, בנסיבות בהן לא נקב המציע זה  2לגרוע מכלליות האמור בסעיף מבלי  2.7.4
, אזי מבלי לגרוע מכל זכות ויותבאיזה מהמקומות שהוקצו לשם כך בכתב הכמ כלשהוא

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית  2 חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף
 מחיר, כאילו נקב עבורם המציע מחירלראות את השירותים לגביהם לא נקב המציע 

"אפס", וזאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הזוכה לספק לרשות, ללא 
 השירותים האמורים, באופן ובתנאים הנקובים בחוזה. תמורה, את

זה, על מנת לגרוע  2למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  2.8
ו/או לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול 

ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או בכל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה 
פגם שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול 

 דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות  2.9
או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת זה ו/ 2המוקנות לה על פי סעיף 

 ו/או מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.    

בחתימתם על טופס ההצעה הכספית, המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, באופן מוחלט  2.10
זה,  2הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף ובלתי חוזר, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות 

והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל 
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות 

שמקורן בהעדר שוויון או ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור, לרבות טענות 
 בתמרון פסול במכרז.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות הרשות על פיו על מנת  2.11
 לטופס הזמנת ההצעות.  15-17לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי סעיפים 

בהליך המכרז, שתי הצעות או יותר, מובהר בזאת, כי ידוע לנו כי בכל מקרה שבו תתקבלנה  2.12
בעלות הצעות כספיות זהות מבין כל ההצעות שהוגשו בהליך המכרז ועמדו בכל  שהנן

דרישותיו, אזי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדות לרשות על פי הוראות טופס הזמנה זה 
ציעים ו/או על פי כל דין, תהיה הרשות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לפנות למ

כמפורט בסעיף  Best and Finalהאמורים בבקשה להגשת הצעות מחיר מתוקנות, בהליך של 
  .לטופס הזמנת ההצעות 11.2.1

 הצהרות כלליות בקשר עם ההצעה הכספית .3

  משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה, הרינו מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:מבלי לגרוע 

ת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתנו אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזא 3.1
הכספית, בחנו בקפידה ובעיני בעל מקצוע וכן שקללנו את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטים 
והיישומים של הוראות מסמכי המכרז והתמורה לה נהיה זכאים בגינם (לרבות כמפורט בטופס 

על ידנו בקשר עם מסמכי המכרז,  הזמנת הצעות זה), קיבלנו מהרשות כל מידע נוסף שנדרש
מתן השירותים על פיהם והתמורה המשולמת בגינם, וכי לאחר ששקללנו את כל האמור, וכל 
מידע אחר שמצאנו לנכון לשקול, אנו מגישים את הצעתנו הכספית, ואנו מוותרים בזאת באופן 

 מור. מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הא
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הצעתנו הכספית תהווה תמורה סופית, מלאה ומוחלטת בגין ביצוע כל התחייבויותינו, מכל מין  3.2
וסוג שהם, עד להשלמת השירותים. הצעתנו כוללת כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין 
וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים, כמפורט בין היתר בחוזה 

, וכן כל פעולה אותה נידרש לבצע לצורך מתן השירותים, הציוד שידרש למתן ובנספחים לו
השירותים, עלויות אישורים ו/או הסמכות ו/או רישיונות למתן השירותים, העמדת כוח האדם 

תשלום כל לרבות , נציג השירותו נציג הספק אתובכלל זה  הנדרש לצורך מתן השירותים
ת יו, עלויות חישוב דיווחי הנוכחות ובקרה, עלופי דיןהסוציאליים המחויבים על התנאים 
, עלות הערבות הנדרשים על פי החוזה וכל שאר התחייבויותינו כמפורט בחוזה יםהביטוח

 ובנספחיו.
  

  ידוע לנו כי במסגרת הליך המכרז יבחר זוכה אחד. 3.3

, ואין ייבצפי בלתי מחידוע לנו כי המידע בדבר היקפי ההתקשרות המובא במסמכי המכרז הינו  3.4
שירותים בכל היקף שהוא או בכל הבו כדי להוות התחייבות מצד הרשות כי בפועל יבוצעו 

תמהיל שהוא. מבלי לפגוע בכלליות האמור אין במידע זה לפגוע בזכויות הרשות שבמסמכי 
המכרז, לרבות זכות הרשות לביטול החוזה ולהפסקת ההתקשרות בתנאים המפורטים במסמכי 

 המכרז וכיו"ב.
  

 1מס' בטבלה ו/או באיזה מהתוצאות המתמטיות הנקובות היה ותתגלה טעות בחישוב הצעתנו  3.5
תחשיב תהא הרשות רשאית לבצע , לטופס ההצעה הכספית להלן 1בנספח  2ו/או בטבלה מס' 

שטיפה  שירותהתעריף לו/או  1לטבלה מס'  6כנקוב בעמודה מס' רכב ל מחירכאשר ה, מחדש
- ב הנכון של הצעתנו ועליחשתיהווה את הבסיס ל, בו נקבנו 2לטבלה מס'  2כנקוב בעמודה מס' 
 לכל צורך ועניין.הכספית פיו תחושב הצעתנו 

  
מחיר בגין ביצוע השירותים, הינו בהתאם לתנאי ולדרישות בהתאם להוראות הידוע לנו, כי  3.6

 .והנספח התפעולי חוזהה
  

טופס ההצעה הכספית כוללת כל תשומה ל 1נספח תה נקבנו בידוע לנו, כי ההצעה הכספית או 3.7
ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע השירותים 

  .וכל שאר התחייבויותינו כמפורט בחוזה ובנספחיושירותים ו/או השלמת ה

היקף השירותים,  .ליסינגבחוזה למתן שירותי  להתקשרות  הוא מכרז המכרזידוע לנו כי  3.8
מועדיהם ומאפייניהם (אם בכלל), ייקבעו מעת לעת על פי צורכי הרשות, ועל פי שיקול דעתה 

מהמציע  הזמיןל תמתחייב האינ כי הרשות הבלעדי ובכל תמהיל שתחליט הרשות. ידוע לנו
אם בכלל ו/או להורות לזוכה איזה מהשירותים בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, הזוכה 

על הפסקת ביצועם בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, וזאת מבלי שהזוכה יהיו זכאי לכל 
 פוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.פיצוי ו/או שי

נו כוללים מע"מ תידוע לנו כי התמורה בגין שירותי הליסינג לכל אחד מכלי הרכב כמפורט בהצע 3.9
תקופת החוזה ו/או תקופת שירותי הליסינג לכלי הרכב ישתנה  היה ובמהלך, 17%בשיעור של 

הא ידוע באותה העת בשיעורו שיעור המע"מ תחושב התמורה ותעודכן על פי שיעור המע"מ שי
 .החוקי

 רכביםהקטגוריות לכלל  1בטבלה מס' הרשות תבצע סכימה של המחיר המוצע ידוע לנו כי,  3.10
 כמפורט בטופס ההצעה הכספית, 2הרכבים כמפורט בטבלה מס' והמחיר המוצע לשטיפת 

  תהווה את הצעת המציע למכרז.מסכימת שתי הטבלאות התוצאה שתתקבל ו

 הצהרות כלליות .4

פיו, אנו -מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על
  חוזר, כדלקמן:הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי 

הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם; בדקנו  .4.1
והבאנו בחשבון את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר 
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הוצאת המכרז, כגון מסמכי הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לנו לצורך הגשת 
לעיל והוראות החוזה, ואנו מסכימים  3פי תנאי המכרז, לרבות כמפורט בסעיף הצעתנו זו על 

ומתחייבים לפעול בהתאם למידע כאמור.  בנוסף אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי בחנו את 
המידע האמור וערכנו את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות לעניין הכדאיות הכלכלית של 

אנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל הצעתנו הכספית, וכי בכל מקרה, 
 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.

ידוע לנו, כי בכל מקרה לא יהיה במסירת מידע על ידי הרשות על מנת להטיל על הרשות  .4.2
אחריות כלשהי לרבות התחייבות ו/או מצג מצד הרשות, ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע 

יותינו כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיהם ולא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה בקשר בהתחייבו
 לכך.

ידוע לנו כי המכרז הינו לאספקת השירותים נשוא החוזה והרשות תהא זכאית, על פי שיקול  .4.3
דעתה המלא והבלעדי להקטין ו/או להגדיל את היקף ותדירות מתן השירותים; כי הקטנה 

היות עד כדי ביטולם המלא או הפסקה זמנית מעת לעת, וזאת מבלי בהיקף השירותים עשויה ל
שיהא באמור על מנת לזכות את המציע הזוכה בשיפוי ו/או בפיצוי כלשהו, ומבלי שתהא למציע 
הזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך; וכי למעט אם צוין במפורש אחרת 

גדלתם והן בהקטנתם, כמפורט בחוזה על במסמכי המכרז, שינוי בהיקף השירותים, הן בה
, , לא יגרום לשינוי בתעריפים המוצעים לשירותי הליסינג ו/או לשירותי השטיפהנספחיו

 1לנספח  2בעמודה מס'  2ו/או בטבלה מס'  6בעמודה מס'  1מס' המוצעים כפי שנקבנו בטבלה 
 .לטופס ההצעה הכספית

בכלל וטופס הזמנה זו בפרט, נועד לצורכי ידוע לנו, כי כל מידע המסופק במסגרת המכרז  .4.4
המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד הרשות לכל דבר ועניין, 
לרבות ומבלי לגרוע, היקף השירותים ו/או מועדי השירותים אותם יידרש המציע הזוכה לספק 

ה בגין מתן השירותים; כי בפועל לרשות ו/או המחזור הכספי ו/או הרווח הצפוי למציע הזוכ
מוטלת עלינו החובה לבחון את המידע האמור ולערוך את כל הבדיקות המקצועיות הנדרשות 
לעניין הכדאיות הכלכלית של הצעתנו הכספית, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת מידע על ידי 
הרשות על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע 

חייבויותינו כמפורט במסמכי מכרז ובנספחיהם ולא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה בקשר בהת
 לכך.  

ידוע לנו כי אין להגיש הצעה חלקית אלא הצעה כוללת ומלאה בלבד. מציע אשר יגיש הצעה  .4.5
 עלולה להיפסל הצעתו על הסף. - חלקית

בים לחתום במועד שיקבע על ברורים לנו תנאי החוזה, וכי היה והצעתנו זו תתקבל, הננו מתחיי .4.6
ידי הרשות, על חוזה (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי), המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
המכרז. ידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן החוזה ולנספחיו לכל דבר 

שרות בפועל, מותנית ועניין (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי). ידוע לנו, כי תחילת ההתק
 בחתימת חוזה ע"י הרשות עם המציע הזוכה.

כי ידוע לנו, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות  .4.7
 עלינו בחוזה ו/או בנספחיו (כפי שיעודכן במסגרת ההליך המכרזי).

מעבר הצעת מציע -פסילה או איידוע לנו ואנו מקבלים על עצמנו כי הודעה בדבר זכייה או  .4.8
זכייה, תישלח למשתתפים במכרז אך ורק על ידי -לשלב הבא במכרז או הודעה בדבר אי

 מזכירת ועדת המכרזים של הרשות.

ידוע לנו ואנו מקבלים כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים באיזה מהנושאים המפורטים  .4.9
שאיננו מזכירת ועדת המכרזים של לעיל בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם  4.8בסעיף 

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך עליה בשום צורה ואופן  -הרשות 
  יהיה הדבר על אחריותו בלבד. - ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

  תוקפה של הצעתנו זו היא כנקוב בטופס הזמנת ההצעות. .5

 קיום אי או לעיל 5 בסעיף כמפורט התקופה במהלך מהצעתנו חזרה של במקרה כי, מסכימים אנו .6
 ומבלי להסכמתנו להיזקק מבלי, רשאית הרשות תהא, כאמור, התחייבויותינו מילוי אי או, הצעתנו
 מין מכל הגנה טענת לכל כפופה שתהיה ומבלי, שהוא משפטי מ"מו לכל או לבוררות, לערכאות לפנות
  .המכרז לקיום הערבות סכום מלוא את לגבות, שהיא וסוג
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___________ לא יימסרו לעיון,  -____________ ו -אנו מבקשים, כי מסמכים: ___________ ו .7
מסמך נפרד, מנומק   7ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף  הערה:(וזאת מן הנימוקים להלן: 

  ומפורט) 

   _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 
ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לנו, 

ים וכן כל פרט שננקב בקשר ו/או לצורך הוכחת עמידתנו כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסוי
  בתנאים המקדמיים, לא יהיו חסויים. 

  מבלי לגרוע מהצהרותינו כמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנו הח"מ, מצהירים בזאת כדלקמן: .8

אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או יציע נתן ו/או ייתן ו/או קיבל ו/או יקבל, במישרין ו/או  .8.1
בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או 
בעקיפין, על הליך המכרז ו/או הליך קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות השפעה על כל החלטה 

  של הרשות ו/או נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בעניינו של הליך זה.

לא שידל ו/או ישדל ו/או שיתף פעולה ו/או ישתף פעולה, במישרין ו/או  אנו ו/או כל מי מטעמנו .8.2
בעקיפין, עם נושאי משרה אצל הרשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, על מנת 

 לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך זה. 

פעולה, במישרין אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידלנו ו/או נשדל ו/או שיתפנו פעולה ו/או נשתף  .8.3
ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה ברשות ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה 
לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא 

  תחרותית.

ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה הרשות  .8.4
שאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים ר

 על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי הרשות לעניין זה.

	להלן הפרטים בדבר הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו: .9
 הסניף:______________;______; מספר __הבנק:_________;קוד הבנק: _______________שם 

  שם הסניף:______________ ; מספר חשבון:________________.
  

	פרטי נציג הנהלת חשבונות: .10
 שם:___________________, טלפון:________________; נייד:________________.

  פקס: _________________, דוא"ל:________________.

  

  

  להלן פרטינו וחתימתנו על ההצעה:  .11

  שם המציע (תאגיד/עוסק מורשה) : ____________________. .11.1

  ח.פ./ מס' עוסק מורשה________________. .11.2

 כתובת (כולל מיקוד): ___________________. .11.3

          שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________. .11.4

___________. נייד:_______טלפון:____________________; .11.5
  פקס:__________________.

  דוא"ל:_____________________.   

  

  תאריך: ___________________

  חתימה וחותמת: __________________
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  לטופס הצעה כספית  1נספח 

  רכבים כמויותכתב צפי  – 1טבלה מס' 

1 2 3 4 5 6 7 

קטגורית 
 הרכב

רשימת הרכבים 
 המוצעים 

(חובה להציע את 
כל הדגמים 
 המפורטים)

 

 

 צפי כמות רכבים קוד דגם

  2018 -2020לשנים  

 

מחירון 
היבואן כולל 

 מע"מ 

 

מחיר מוצע 
לחודש 
למתן 

שירותי 
ליסינג 

לרכב אחד 
כולל מע"מ 
 בש"ח

מחיר מוצע לחודש 
לסך כמות 

הרכבים הצפויה 
לדגם כולל מע"מ 

 בש"ח 

(מכפלת תת 
  4.3עמודה 

)6בעמודה   
4.1 4.2 4.3 

סה"כצמודתפעולי

 יונדאי i-20ןרכב קט

Inspire 1.4 

845-029

10 - 10 ₪104,900 
 

₪ ______ ₪ __________ 

  טויוטה יאריסןרכב קט

Hybrid eco 

62

3 - 3 ₪105,900 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

  קיה ריוןרכב קט

LX  1.4 

005 
35 - 35 ₪113,900 

 

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 
 משפחתי

  טויוטה אוריס

SKY VIEWE 

40
- 3 3 ₪137,900 

 

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 משפחתי

  קיה סיד סטיישן

LX 

180

10 - 10 ₪132,900 
 

₪ ______
₪ __________ 

רכב 

 משפחתי

  3מאזדה 

Premium 5HB 
0L.2 

188  

 1 - 1 
₪143,000 

 
 

₪ ______ ₪ __________ 

רכב 

 משפחתי

  נירו היברידי קיה
1.6  - 2 2 ₪136,900  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 משפחתי

קיה ספורטאג' 

URBAN  1.6 188 3 5 8 ₪139,900  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 משפחתי
  XVסוברו 

1.6 CLASSIC 
347  

 - 3 3 
₪138,990 

 
 

₪ ______ 
₪ __________ 



43  

  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750590:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben‐Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750590, Fax:972 3 9711296  

  

1 2 3 4 5 6 7 

קטגורית 
 הרכב

רשימת הרכבים 
 המוצעים 

(חובה להציע את 
כל הדגמים 
 המפורטים)

 

 

 צפי כמות רכבים קוד דגם

  2018 -2020לשנים  

 

מחירון 
היבואן כולל 

 מע"מ 

 

מחיר מוצע 
לחודש 
למתן 

שירותי 
ליסינג 

לרכב אחד 
כולל מע"מ 
 בש"ח

מחיר מוצע לחודש 
לסך כמות 

הרכבים הצפויה 
לדגם כולל מע"מ 

 בש"ח 

(מכפלת תת 
  4.3עמודה 

)6בעמודה   
4.1 4.2 4.3 

סה"כצמודתפעולי

רכב 
 משפחתי

סאדן  3מאזדה 

COMFORT 1.5 179 2 2 4 ₪132,000 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 משפחתי
 ASXמיצובישי 

INTENSE 'אוטו 

590-129

- 3 3 ₪132,900  

₪ ______ ₪ __________ 

רכב 

 משפחתי

טויוטה קורולה 

SUN 
28

4 14 18 ₪129,900  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 משפחתי

סיאט ארונה 

ARONA 
STYLE 

242

- 2 2 ₪109,900  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 משפחתי
 civic 4Dהונדה

ELEGANCE 
1.6  

007

- 1 1 ₪129,900  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

  משפחתי

 IONIQיונדאי  
HYBRID  

481-182

- 1 1 ₪135,900  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 
 משפחתי

סקודה אוקטביה 

1.4AMBITION  
  

618  

 
- 2 2 ₪134,990 

₪ ______ ₪ __________ 

רכב 

 משפחתי

  סקודה אוקטביה 

DSG7 TSI HP 
180/1.8 

EXCLUSIVE   

627  

- 1 1 ₪153,990  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 
 מנהלים

  פולקסווגן פאסאט

עם  TSI 'ל 1.8

 BMT ס"כ 180
DSG 

Comfortline 

362  

 

- 3 3 ₪184,900 

 

₪ ______ 
₪ __________ 
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1 2 3 4 5 6 7 

קטגורית 
 הרכב

רשימת הרכבים 
 המוצעים 

(חובה להציע את 
כל הדגמים 
 המפורטים)

 

 

 צפי כמות רכבים קוד דגם

  2018 -2020לשנים  

 

מחירון 
היבואן כולל 

 מע"מ 

 

מחיר מוצע 
לחודש 
למתן 

שירותי 
ליסינג 

לרכב אחד 
כולל מע"מ 
 בש"ח

מחיר מוצע לחודש 
לסך כמות 

הרכבים הצפויה 
לדגם כולל מע"מ 

 בש"ח 

(מכפלת תת 
  4.3עמודה 

)6בעמודה   
4.1 4.2 4.3 

סה"כצמודתפעולי

רכב 
 מנהלים

  פולקסווגן פאסאט
עם  TSI 'ל 1.8
 BMT ס"כ 180

DSG /Premium
 

363

- 5 5 ₪219,600 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  שברולט אורלנדו

LT   

 

283  

 - 1 1 ₪167,900 

 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  סקודה סופרב 

Superb 1.8 TSI 
(180) Ambition 

DSG 7  

 

3V33PD  

 

- 2 2 ₪176,990 
 

₪ ______ ₪ __________ 

 רכב

 מנהלים

  סקודה סופרב 

Superb 2.0 TSI 
(220) Style 

DSG 6  

 

  
3V34SC  

 - 2 2 ₪219,990 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  אופל אינסיגניה

INNOVATION 
PREMIUM 

  2.0אוטומט 
כוח  260טורבו 
 סוס

IN52LAIP4  

- 1 1 ₪249,900 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  אופל אינסיגניה

INNOVATION 
  2.0אוטומט 

כוח  260טורבו 
 סוס

N52LAINA  

- 1 1 ₪239,900  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  אופל אינסיגניה

ENJOY 
PREMIUM 1.5 

 אוטומט

IN55TAE
PA - 1 1 184,900₪  

₪ ______ 
₪ __________ 
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1 2 3 4 5 6 7 

קטגורית 
 הרכב

רשימת הרכבים 
 המוצעים 

(חובה להציע את 
כל הדגמים 
 המפורטים)

 

 

 צפי כמות רכבים קוד דגם

  2018 -2020לשנים  

 

מחירון 
היבואן כולל 

 מע"מ 

 

מחיר מוצע 
לחודש 
למתן 

שירותי 
ליסינג 

לרכב אחד 
כולל מע"מ 
 בש"ח

מחיר מוצע לחודש 
לסך כמות 

הרכבים הצפויה 
לדגם כולל מע"מ 

 בש"ח 

(מכפלת תת 
  4.3עמודה 

)6בעמודה   
4.1 4.2 4.3 

סה"כצמודתפעולי

רכב 

 מנהלים

  שברולט מאליבו

LT 
124,125

- 4 4 ₪165,990  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  פולקסווגן טיגואן

עם  TSI 'ל 1.4

 BMT ס"כ 150
DSG 

TRENDLINE 

365

- 3 3 ₪164,900 
 

₪ ______ ₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  קיה ספורטאג'
 2.0בנזין 

URBAN TOP 

192

- 2 2 ₪153,900  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  קיה ספורטאג'

 4X4   1.6Tבנזין    
PRIMUM GT  

190

6 - 6 ₪186,900  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  פורד קוגה

TITANIUM X 
36

- 5 5 ₪174,900  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים
 X-TRAILניסן 

1.6T 2דיזלX4 
 7אוטומטי 

 /Tekna מקומות

82

- 2 2 ₪189,990  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  יונדאי סנטה פה 

 מושבים 5ל'  2.4
PREMIUM 

481-167  

 1 1 2 ₪229,900 

 
 

₪ ______ ₪ __________ 

רכב 
 מנהלים

מיצובישי 
  אאוטלנדר

מושבים,  5אוט', 

INSTYLE 4X2  

 

590-128  

 
2 2 4 ₪167,900 

  

₪ ______ 
₪ __________ 

  מיצובישי אאוטלנדר רכב מנהלים
 מושבים, 7אוט', 

INSTYLE 4X2 

590-119  

 - 3 3 
₪174,900 

 

 

₪ ______ 
₪ __________ 
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1 2 3 4 5 6 7 

קטגורית 
 הרכב

רשימת הרכבים 
 המוצעים 

(חובה להציע את 
כל הדגמים 
 המפורטים)

 

 

 צפי כמות רכבים קוד דגם

  2018 -2020לשנים  

 

מחירון 
היבואן כולל 

 מע"מ 

 

מחיר מוצע 
לחודש 
למתן 

שירותי 
ליסינג 

לרכב אחד 
כולל מע"מ 
 בש"ח

מחיר מוצע לחודש 
לסך כמות 

הרכבים הצפויה 
לדגם כולל מע"מ 

 בש"ח 

(מכפלת תת 
  4.3עמודה 

)6בעמודה   
4.1 4.2 4.3 

סה"כצמודתפעולי

רכב 

 מנהלים

שברולט 

  LTאקווינוקס 

 

39  

 - 5 5 ₪159,990 

 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  יונדאי טוסון

 2.0Lבנזין 
  2X4אוטומט 

OPEN SKY 
PLUS  

 

253-078  

 

- 6 6 ₪166,900 

 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים
  CX-5מאזדה 

Executive2.0 L  

 

164  

 - 13 13 ₪167,000 

 
 

₪ ______ ₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  קיה סורנטו 

 2WDל'  2.4בנזין 
URBAN/EX  

 

430  

 
- 2 2 ₪199,900 

  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  סקודה קודיאק

KodiaQ 1.4 
TSI (150) 

Ambition DSG 
6 

NS73LC  

 
- 1 1 ₪182,990 

  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  סקודה קודיאק
KodiaQ 2.0 TdI 

(190) STYLE 
 DSG 7 

4X4 

NS748Z 

- 1 1 241,990 

₪ ______ ₪ __________ 
רכב 

 מנהלים

  3008פגו' 

New Premium 
 ס"כ 165 1.6אוט' 

118  

 - 1 1 ₪179,900 

 
 

₪ ______ 
₪ __________ 
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1 2 3 4 5 6 7 

קטגורית 
 הרכב

רשימת הרכבים 
 המוצעים 

(חובה להציע את 
כל הדגמים 
 המפורטים)

 

 

 צפי כמות רכבים קוד דגם

  2018 -2020לשנים  

 

מחירון 
היבואן כולל 

 מע"מ 

 

מחיר מוצע 
לחודש 
למתן 

שירותי 
ליסינג 

לרכב אחד 
כולל מע"מ 
 בש"ח

מחיר מוצע לחודש 
לסך כמות 

הרכבים הצפויה 
לדגם כולל מע"מ 

 בש"ח 

(מכפלת תת 
  4.3עמודה 

)6בעמודה   
4.1 4.2 4.3 

סה"כצמודתפעולי

רכב 

 מנהלים

  5008פג'ו 

New Active 
 ס"כ 165 1.6אוט' 

135  

 - 2 2 ₪179,900 

 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  יונדאי סונטה 

HYBRID 2.0 
אוטומט 

LIMITED 

481-189  

 - 1 1 ₪179,900 

 
 

₪ ______ ₪ __________ 

רכב 

 מנהלים

  סיטרואן פיקסו

C C4 PK 
COMFORT 

 0L.2דיזל אוט' 

27 
 - 1 1 ₪178,400 

 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

 רכב
 מסחרי

ל'  1.2רנו קנגו 
 דלתות צד 2בנזין 

83,82,5
9  

 

22 - 22 ₪134,990 

 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

 רכב
 מסחרי

  סיטרואן ברלינגו 
דלתות  5

COMFORT 
1.6L 

41  

 
7 - 7 ₪137,900 

  

₪ ______ 
₪ __________ 

שטח  רכב

4X4 
  טויוטה היילקס

ACTIVE -

 4X4אוטומטי 

37  

 3 - 3 ₪243,900 

 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

שטח  רכב

4X4 
  D-MAXאיסוזו 

 4X4קבינה כפ', 

 S,אוט',

113  

 3 - 3 ₪234,900 

 ₪ ______ ₪ __________ 

שטח  רכב

4X4 
  מיצובישי טרייטון

 DESERTאוט', 
4X4  

 

062 - 
603  

 
50 - 50 ₪229,900 

 
 

₪ ______ 
₪ __________ 
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1 2 3 4 5 6 7 

קטגורית 
 הרכב

רשימת הרכבים 
 המוצעים 

(חובה להציע את 
כל הדגמים 
 המפורטים)

 

 

 צפי כמות רכבים קוד דגם

  2018 -2020לשנים  

 

מחירון 
היבואן כולל 

 מע"מ 

 

מחיר מוצע 
לחודש 
למתן 

שירותי 
ליסינג 

לרכב אחד 
כולל מע"מ 
 בש"ח

מחיר מוצע לחודש 
לסך כמות 

הרכבים הצפויה 
לדגם כולל מע"מ 

 בש"ח 

(מכפלת תת 
  4.3עמודה 

)6בעמודה   
4.1 4.2 4.3 

סה"כצמודתפעולי

 רכב
 הסעות

פולקסווגן 
  טרנספורטר

 150ארוך  קומבי

 2.0TDIכ"ס, 
BMT 7, אוטומט 

ללא  הילוכים
 אבזור

SGJ1F7  

 

7 - 7 ₪289,900 

 

₪ ______ 
₪ __________ 

 רכב
 הסעות

  I-800יונדאי 
 2.5מיניבוס 

CRDI  גיר ידני

PE 

481-005  

 12 - 12 ₪237,800 

 
 

₪ ______ 
₪ __________ 

 רכב
 הסעות

  I-800יונדאי 
 2.5מיניבוס 

CRDI  'גיר אוטו

PE 

481-023  

 
12 - 12 ₪257,600 

  

₪ ______ 
₪ __________ 

רכב 
בהתאמה 
 אישית

  פיאט דוקטו

CONVERSION 
 התאמה אישית

 
2 - 2 ₪243,000 

 
 

₪ ______ ₪ __________ 

רכב 
מנהלים 
 תורנים

  פורד אקספלורר

LIMITED - 
PREMIUM 

PACK 

82  

 
1 - 1 ₪359,000 

 

₪ ______ 
₪ __________ 

:משוקללסה"כ מחיר   ₪____________  
  (כולל מע"מ)
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  שטיפת רכבים -2טבלה מספר                               

  

 4עמודה  3עמודה  2עמודה  1עמודה  

מחיר מוצע לשטיפה  סוג הרכב 1
  אחת

(בשקלים חדשים, לא 
 כולל מע"מ)

צפי כמות שטיפות 
  לשנה
 

סה"כ מחיר משוקלל 
  לשטיפת רכב 

חדשים, לא  (בשקלים
  כולל מע"מ)

  (לצרכי שקלול בלבד)

 2(מכפלת עמודה מס' 
 )3בעמודה מס' 

   ₪  ____________ רכב פרטי 2
 1,000 ____________₪  

 

  ₪____________ רכב מסחרי 3
 600 ____________₪  

 

  רכב מסחרי גדול (*) 4

  

____________₪  
 500 ____________₪  

 

  ₪____________ :סה"כ מחיר משוקלל 5
 (לא כולל מע"מ)

 טבלה זו: לצורך 

  : פרטי נוסעים. כהגדרתו ברישיון הרכב -"  רכב פרטי"

קיה ספורטאג',  , "פנאי שטח" כדוגמתרכב מסחרי "קומבי" כדוגמת: רנו קנגו, פג'ו פרטנר –" רכב מסחרי "
 וכיו"ב. יונדאי טוסון 

 .זעיר, משא אחוד תא כפול כיו"במשא אחוד, אוטובוס ציבורי  -"רכב מסחרי גדול"

שטיפה חיצונית/פנימית –נדרש מעת לעת על ידי מנהל החוזה לרכבים תפעוליים  –" (*) "שטיפה מיוחדת
  מעבר לניקוי הבסיסי (כדוגמת שטיפה מקדימה לניקוי בוץ).

והכל באישור מנהל  לכל סוג רכביכלול אפשרות לשטיפה מיוחדת  4יובהר כי התעריף המוצע בשורה מס' 
  החוזה. 

  סך ההצעה הכספית המשוקללת 3טבלה מספר 

  

  סך הצעתנו הכספית המשוקללת למכרז 

 ₪- על המציע לסכום את הצעתו הכוללת ב
כלל השורות תחת עמודה מס' עבור  1לטבלה מס' 

 2לטבלה מס' ₪ -עם סכום הצעתו הכוללת ב 7
 ולציין אותו 4כלל השורות תחת עמודה מס' עבור 

  במספרים:
  

 ₪ ______________________________  

 


		2018-03-07T14:02:53+0200
	Avraham Shalom ID_043138965




