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 להשתתפות במכרז תנאים

 תנאים להשתתפות במכרז  

זה  רשאים   במכרז  ההצעות  להשתתף  הגשת  במועד  העומדות  בישראל,  כדין  הרשומות  חברות 
 המפורטים להלן:במכרז, בכל התנאים 

 . כלי רכב לפחות 500בבעלות המשתתף צי רכב של           2.1

חתום   על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח , לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה
 (.  1)נספח   לפי הנוסח הרצ"ב במקור )לא העתק(

הפיקוח על  המשתתף הינו בעל רשיון תקף להפעלת משרד להחכרת רכב / ליסינג לפי צו   2.2
 . 1985- מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

זה בתנאי  המשתתף  עמידת  הוכחת  "נאמן לצורך  העתק  להצעתו  לצרף  המשתתף  על   ,
למקור" מאושר על ידי רו"ח או עו"ד חתום במקור )לא העתק( של רישיון להפעלת משרד 

 להחכרת רכב / ליסינג תקף שהוצא לו בהתאם לצו, כאמור. 

לפחות, כספק פעיל של שירותי ליסינג    1.1.2017  - שנים, החל מה  3למשתתף ניסיון מוכח של   2.3
לרכבי לכל הפחות לםתפעולי  בליסינג תפעולי  רכבים  וסיפק  במהלך    10-,  שונים  לקוחות 

 התקופה כאמור )כולה או חלקה(.

טבלת פירוט ניסיון קודם בנוסח   יצרףהמשתתף  ,  לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה
 (. 2המצ"ב )נספח 

ארציתמפעיל  המשתתף   2.4 בפריסה  לרכב  ותחזוקתי  תפעולי  שירות  הכולל  מערך  לפחות  , 
חמישה מוסכים בפריסה ארצית ומינימום מוסך אחד לכל אזור על פי הפירוט הבא: אחד  
באזור הצפון, אחד באזור המרכז, אחד באזור הדרום, אחד באזור ירושלים ואחד באזור  

 .  אילת

מוסכים בפריסה בתנאי זה יצרף המשתתף טבלת פירוט של כל ה  עמידתולצורך הוכחת  
האיזור שבו הוא שם המוסך,  הכוללת את  למתן שירותי מוסך    ארצית עמם יש לו הסכם

 טלפון ליצירת קשר. ומספר השם איש הקשר נמצא, 

, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת  מקורלהצעה מצורפת ערבות   2.5
על עסקי    ןרישיו שברשותה    ישראליתביטוח   הפיקוח  פי חוק  על  לעסוק בישראל בביטוח 

, לפקודת החברה, ש"ח  0,00015, לבקשת המשתתף במכרז, על סך  1981-שמ"אהביטוח, הת
ותנאי חוזי    מסמכי המכרז ם שבתנאיהוזאת להבטחת קיום    19.10.2021  בתוקף עד ליום

  .3נספח   - , לפי נוסח הערבות המצ"בההתקשרות במסגרתו

חברת הביטוח מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי  
 עצמה ולא על ידי סוכן שלה. 
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עותק של ערבות  או  צילום או העתק  להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל  יש לצרף 
 כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק /חברת הביטוח מוציא הערבות.

יעמוד   לא  שהמשתתף  אימת  כל  לגביה  הערבות  את  להגיש  רשאית  תהא  החברה 
 זה ו/או תנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו.  ותיו על פי תנאי מכרזבהתחייבוי

תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז,   המשתתף הצעת   2.6
 כולל  הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 

 


