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 המועצה להשכלה גבוהה
 

 /3102/0מספר עם הליך תחרותי נוסף  מכרז פומבי
   

 למכירת רכב של המועצה להשכלה גבוהה
 

 
מזמינה בזה הצעות לרכישת רכב  ("המועצה" המועצה להשכלה גבוהה )להלן:

 (."הרכב")להלן: ף מטאלי בצבע כס 2009ייצור  יונדאי סונטה שנתהמועצה מסוג 
 
 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה: .1

 /8313102 פרסום המודעה בעיתון ובאתר האינטרנט

 12:00עד השעה  /12313102', ביום  מועד אחרון להגשת הצעות

 (/220/0201)עד יום  0/ תוקף ההצעה

 
 . www.che.org.il :מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובתזה על נספחיו, מכרז  מסמכי .2

 אופן הגשת הצעה ומועדי ההגשה ./

 הצעה בהליך זה תוגש באופן הבא:
על גבי מעטפה זו ; מעטפה אחת שתכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת במכרז זה .1./

 "למכירת רכב המועצה להשכלה גבוהה /0/3102מכרז פומבי מספר תרשמנה המילים "
 ללא שום סימני זיהוי של המציע.

במסמכי ההזמנה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם כל שינוי או תוספת שייעשו  .2./
בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו 

 בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.
ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות הזמנה זו, במדויק, ללא כל  ././

ספות או שינויים. אי עמידה בדרישה זו, ו0או חסרונם של מסמכים הסתייגויות, תו
 שצירופם נדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה.

לתוך תיבת המכרזים של  ולהכניסאת מעטפת ההצעה, כשהיא סגורה, יש להגיש  .3./
בירושלים,  /3המועצה, הנמצאת במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ברחוב ז'בוטינסקי 

רון להגשת הצעות בהתאם לטבלת ריכוז המועדים שלעיל. לא יאוחר מהמועד האח
 תיבת המכרזים נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד.  בתוך הימצאות ההצעה

המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בשעות  לפניניתן להכניס הצעות לתיבה,  .3./
 )למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד(.  8:00-22:00

 
 ההצעהתוקף  .3

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  0/הצעה שהוגשה במסגרת הליך זה תעמוד בתוקפה 
יאריך המציע את תוקף הצעתו, עד לקבלת החלטה סופית בדבר  -היה ותבקש זאת המועצה 

 המציע הזוכה בהליך זה. 

 

 זכאות להשתתף במכרז .3

וקרובי  חברי ועדת המכרזים של המל"ג למעט תאגיד או אדם כל למכרז לגשת רשאים .3.1
)לעניין זה "קרובי משפחה" יהיו  משפחתם וקרובי משפחתם, יועצים לוועדת המכרזים

 כל של זוג בן או ילד וכן נכד , סב 0אחות, אח ,ילד ,זוג 0בתבן של הורה , הורה ,זוג 0בתבן
 (.מאלה אחד

 הצעתו וכי זה בסעיף למגבלות מודע הוא כי המציע מצהיר למכרז ההצעה הגשת בעצם .3.2
 .להן בסתירה עומדת אינה

 לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר מציעים. ./.3
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 לשון הפנייה .6
מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות  הזמנה זוההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי 

 בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.
 

 הצגת הרכב .7
בירושלים החל מיום פרסום המכרז  /3ז'בוטינסקי הרכב יהיה מוצג במשרד המועצה ברחוב 

 . 16:00עד  2:00ועד למועד האחרון להגשת הצעות, בין השעות 
עם מנהל המשק של המועצה, מר איציק  בתאום מראשניתן יהיה לראות ולבחון את הרכב רק 

 .030-62/7023חנוכה, במספר 
 

 מצב הרכב .2
על ידי מכון בדיקה מוסמך. ניתן להגיע  כי הוא נבדקומובהר כי הרכב הינו במצב נסיעה,  .2.1

 המועצה ולעיין בדוח הבדיקה.  ילמשרד
 . בסוכנות יונדאי כמו כן, מובהר כי ניתן יהיה לעיין בדוח הטיפולים של הרכב .2.2
מובהר כי המועצה לא תהיה אחראית למצב המצבר ברכב ולא תתקבל כל טענה בעניין  ./.2

 זה.
בתאום מראש ובליווי מנהל באיזור משרדי המועצה, ניתן לערוך נסיעת מבחן לרכב  יהיה .2.3

 )או מי מטעמו(.  030-62/7023המשק של המועצה, מר איציק חנוכה, במספר 
 
 ההגשת הצעלצורך זכאות מסמכים הנדרשים ל .9

 אשר מציע .נספח א'כהמצורף למסמכי מכרז זה והמסומן מסמך על גבי ההמציע  פרטי .9.1
 שמם ,בשם המציע החותמים זכויות בדבר ח"רו/ד"עו אישור להצעתו יצרף תאגיד הינו

 .לחייב את המציע בחתימתם וסמכותם
 .נספח ב'כהמצורף למסמכי מכרז זה והמסומן מסמך ה על גבי המחירהצעת  .9.2
על כל עמוד  בראשי תיבות, כשהם חתומים כל מסמכי המכרזהמציע יצרף להצעתו את  ./.9

  ועמוד.
 . ההצעהאי צירוף המסמכים כאמור עלול לפסול את 

 
 

 שווי הרכב אומדן .10
ופקד בתיבת המכרזים של יש, כביך את שווי הרהמעראומדן קיים  למועצהמובהר בזאת כי 

 המועצה. 
 

 בחירת ההצעה הזוכה .11
רשאית ועדת המכרזים לבחור את ההצעה שנקבה במחיר בדיקת כשרות ההצעות, לאחר  .11.1

 . 11.2שבסעיף תקיים התנאים בה הגבוה ביותר או לקיים הליך תחרותי נוסף
קיים הליך תחרותי נוסף אם ההצעה הגבוהה ביותר שתוגש תהיה לתוכל ועדת המכרזים  .11.2

 . לשווי הרכב מהאומדן 13%נמוכה בלפחות 
 מציע, כל 11.2היה והחליטה ועדת המכרזים על קיום הליך תחרותי נוסף לפי סעיף  ./.11

 שעליה להיות הסופית, יום ממועד הדרישה כאמור את הצעתו 7להגיש בתוך  יתבקש
. )כלומר, להציע מחיר גבוה יותר בעבור רכישת הרכב( מיטיבה ביחס להצעה המקורית

המקורית שהגיש תיחשב  ההצעהבמידה ומציע לא יגיש הצעת מחיר מיטיבה כאמור, 
 להצעת המחיר הסופית של המציע.

במידה ויתקיים ההליך התחרותי הנוסף, ועדת המכרזים תבחר לאחריו את ההצעה  .11.3
 שנקבה במחיר הגבוה ביותר. 

 תבצע ,ביותר הגבוהות שהינןיותר,  או זהות מחיר הצעות שתי תימצאנה בו במקרה .11.3
 .הזוכה ההצעה לבחירת ל"הנ המציעים בין הגרלה ,חבריה כל בנוכחות ,המכרזים ועדת

לעיל,  11.3או  11.3או  11.1 מכרזים תבחר בהצעה הזוכה לפי סעיפיםלאחר שוועדת ה .11.6
)אך בכל  רשאית - , מכל סיבה שהיאהבחירהסיום הליך והיא תיפסל לאחר ובמידה 

 .הזוכה כהצעה אחריה הבאה ההצעה על להכריז המכרזים ועדת מקרה לא חייבת(
 

 תנאים כלליים .12
המועצה שומרת על זכותה לבטל מכרז זה, בכל עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת  .12.1

הצעות. במסגרת שיקול דעתה לעניין זה, תהיה המועצה רשאית להתחשב, בין היתר, 
 במספר ההצעות שתוגשנה בפועל ובסכומי התשלום שננקבו בהן. 
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הלכה פסוקה, ועדת נוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה, הוראות כל דין וב .12.2
המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג 

את טובת הציבור ואת  ה כי החלטה זו משרתת באופן המרביעל הפגם, וזאת אם מצא
 .תכליתו של מכרז זה

המועצה רשאית בכל עת, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וכן  ./.12
ת מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, על פי שיקול דעתה המוחלט. שינוי לשנו

 כאמור יפורסם באתר האינטרנט שלה.
המציעים יישאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת  .12.3

 המועצה בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה.
למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי  .12.3

הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המועצה והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת 
מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המועצה רשאית 

 הבלעדי והמוחלט.לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה 
ימים מהיום שנדרש  7תוך על ההסכם המצורף, שהצעתו נתקבלה וסרב לחתום מציע  .12.6

תראה בו כמי שויתר על זכייתו כאמור, המועצה  -, מכל סיבה שהיא המועצהלכך על ידי 
 על כך הנובע מכך והמועצה תהיה זכאית להתקשר עם כל מציע אחר. 

 
 מכר חוזה ./1

 יוכרז אם רק המועצה לבין בינו חוזה תשמש ת המחיר )נספח ב'(הצע טופס גבי על המציע הצעת
 . הצעתו את תקבל המכרזים עדתושו לאחררק ו כזוכההמציע 

 
 התמורה תשלום .13

 מיום ימי עבודה 3 בתוךבנספח ב'  שהציע המחיר מלוא את ישלםלפי מכרז זה  זוכהה .13.1
 .המכרז תוצאות פרסום

 סכום מלוא עלמועצה לחשבון הבנק של ההעברה בנקאית  באמצעות יעשה התשלום .13.2
 פרטי חשבון הבנק של המועצה יימסרו לזוכה במועד הזכייה.. הקנייה

ניתן יקבל הזוכה הודעה כי  –על השלמת הליך ההעברה הבנקאית עם קבלת אישור  ./.13
קבל את יהוא  –ולאחר העברת הבעלות  ,לבצע את העברת הבעלות ברכב כאמור להלן

 . הרכב לחזקתו
 מלוא התמורה עבור הרכב בהתאם להצעתו שנבחרה במועד כאמור,  את הזוכה שילם לא .13.3

 זכותו לרכישת הרכב תופקע ותועבר למציע שדורג במקום השני.
 

 העברת בעלות .13
העברת  לאחר הצדדים ידי-על תעשה, הזוכה של המועצה לשמו של משמהברכב  הבעלות העברת

  .ביניהם שיתואם כפי במועד, 13לפי סעיף מלוא התמורה 
הוצאת הרכב משטח המועצה מצהיר הזוכה כי לא תהיינה לו כל טענות שהן כנגד עם מובהר כי 

בעניינים שצויינו בדוח הבדיקה או בדוח  המועצה לעניין המצב המכני או הטכני של הרכב
 . או בכלל הטיפולים

 

 שיונות, אגרות ומיסוייר .16
 הזוכה. על תחול הרכב בעלות העברת תשלום בגין אגרת .16.1
תסתיים העברת  בו מיום ,איתו בקשר או הרכב על החלים ,למיניהם ומיסים אגרות .16.2

 .הזוכה על יחולו -הבעלות 
, אם דין כל פי על הדרושים והרישיונות ההיתרים כל את לעצמו להשיג יהיה הזוכה על ./.16

 . כלשהי למטרה הרכב את להפעיל מנת עלדרושים, 
 

 ייחודי שיפוט מקום  .17
הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך 

 .לדון בו מבחינת העניין בעיר ירושלים
  



 

 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג / ות"ת

/4/2/202, עו"ד ענת אילוז  

 

 נספח א' - טופס פרטי מציע

 
 

: _________ תאריך  

  לכבוד

להשכלה גבוהההמועצה   

  mechrazim@che.org.il בדוא"ל

 

למכירת רכב המועצה, כפי   /0/0201מכרז פומבי מספר מסמכי מצויים בידינו מצהירים כי  מ0י הח"אנו

המכרז האמור לכתובת  בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה שפורסמו באתר האינטרנט של המועצה 

 הבאה:

 

 ___________________________________________)כולל מיקוד(: _____ מלאה כתובת

 ___________________: ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _______________________________________________: _______ פקסימיליה מספר

 ____________________________________________________: ____קטרוניאל דואר

 _______________   -_____________________    )מס' עוסק מורשה0מס' ח.פ.( : זיהוי' מס

 

מלשלוח לנו הודעות  הפטור המועצהתהיה   -מסור טופס זה לידי המועצה לנו כי במידה ולא נ ברור

 נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיהבדבר המכרז, ו ועדכונים

, ככל שתפרסם, או שעלולים להיפגע סיכויינו פרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרזתוהבהרות שהמועצה 

 אשר ימצא אותה עת בידי המתמודדים האחרים. –לזכות במכרז, בהעדר מידע מספיק 

 

, בברכה  

 מלא : _____________________ שם   

  

 _________________ חתימה 

 

 ומדובר בתאגיד: במידה

 

 _________________: __ החותם שם

                 

 ____________________: __ תפקיד

  

mailto:mechrazim@che.org.il
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 טופס הצעת מחיר -נספח ב' 
         

 ______ ____:____תאריך
 

  לכבוד

 מועצה להשכלה גבוהה ה

 

 למכירת רכב המועצה:  /0/3102מכרז פומבי מספר המחיר שלי ב-הצעת להלן

 

 )כולל מע"מ(. ₪ רכישת רכב המועצה הינו ____________ אשלם בגין אותו  הסכום

 

 :הצהרות  המציע

ן רב את המכרז על כל נספחיו, הבנתי את דרישותיו, בעיו בזאת כי, קראתי מאשר ומצהיר יהננ .1
מגיש את הצעתי  יובהסתמך על כל אלה אנ יאת כל ההבהרות וההסברים שנדרשו על יד קיבלתי

 זו.

, הוכרז כזוכאאת כל תנאי המכרז, ללא שינוי, ומתחייב כי אם  ימסכים ומקבל על עצמ יאנ .2
הכל בהתאם לדרישות המכרז ועל פי הוראות שהתחייבתי במועדים לפי מכרז זה, בצע את כל א

 מעת לעת.ג כפי שיינתנו "המל

 הינה תמורה סופית ומוחלטת.זו  יבהצעתהמפורטת בגין רכישת רכב המועצה התמורה  ./

 

 אם המציע הוא יחיד:

 

: ........................חתימהשם המציע: ............................   

 

 אם המציע הוא תאגיד:

 

........................שם המציע: ............................ חותמת:   

 

 ______ _________________ תפקידו:_______________  חתימה החותם

 

 ______ חתימה  ___ ____________תפקידו: _________________החותם

 


