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 ")המכללה": להלן( )ר"ע(ירושלים  ,המכללה האקדמית להנדסה

  :כמפורט להלן, תפעולי ליסינג רכב בשיטת כלי חכירת מתן שירותישם ל מזמינה בזאת הצעות

 .חודשים 36תקופה של  :  ההתקשרותתקופת  .1

  

  :מתן השירותים .2

  SUN:  רמת גימור, טויוטה קורולהמדגם עבור רכב , בשיטת ליסינג תפעולי ,רכבירת כחשירותי   .א

 .גיר אוטומטי, 2010שנת ייצור 

 ).1(רכב אחד : המבוקשת במסגרת מתן השירותים יםכמות הרכב  .ב

 

 :תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .3

 ציבורייםגופים  עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור  .א
 .1976 – ו"תשל, )מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת(

 .הרשום במרשם רשמי בישראל, גוף משפטי מאוגד כדין נוהמציע ה  .ב

נמצא המציע אינו או /צו כונס נכסים ועל המציע הופעל לא או /המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו  .ג
 .בעריכת הסדר עם נושיו

אכיפת ניהול חשבונות (חוק עסקאות גופים ציבוריים המצאת כל האישורים הנדרשים לפי   .ד
 .והתיקונים לו 1976- ו"התשל, )ותשלום חובות מס

שירותי החכרת השנים האחרונות באספקת  5- פחות בשנים ל 5על המציע להיות בעל ותק של   .ה
 .רכבים

או כל  רישיון , היתר, אישור ,מסמך :אשר לא המציא עם הצעתו ,המכללה תהיה רשאית לאפשר למציע
שייקבע על ידי  ,להשלים את המצאתו למכללה תוך פרק זמן קצוב ,המהווה תנאי מוקדם ,מסמך אחר

  .המכללה

  :קבלת מסמכי המכרז .4

. מכרזיםהכותר מסמכי המכרז ניתנים להפקה עצמית מתוך אתר האינטרנט של המכללה תחת 

  /http://www.jce.ac.il: כתובת  האתר

  :הגשת ההצעות .5

  .14:00עד השעה  27.12.2009יום בהמועד האחרון להגשת הצעות הינו 

להגשת  להקדים או לדחות את המועד האחרון, בהודעה שתפורסם, בכל עת, המכללה רשאית
על  .על פי שיקול דעתה המוחלט ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים להצעה, ההצעות

בקומת במדור מכרזים  אשר נמצאת  ,ת המכרזיםההצעות למכרז להגיע במעטפות סגורות לתיב
  .ירושלים, רמת בית הכרם 26ברחוב יעקב שרייבום  :אשר כתובתההכניסה של משרדי המכללה  

  :בחינת ההצעות .6

או לא להתחשב בהצעה אשר אינה /או לקבל ו/המכללה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול ו
המכללה שומרת לעצמה את   .במסמכי המכרזתואמת באופן מלא את כל הדרישות המפורטות 

לפנות במהלך , הזכות לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי בעקבות מכרז זה
לבחור זוכה שני או , או הבהרות להצעתו/הבדיקה וההערכה אל המציע כדי לקבל פרטים נוספים ו

  .לבטל המכרז ולא להפעילו מכל סיבה שהיא, יותר

  :שמירת זכויות .7

את המכללה בכל צורה שהיא והתנאים דיעה בלבד ואין באמור כדי לחייב פרסום זה הינו לי
 . ים הם אלה המופיעים בחוברת המכרזהמחייב


