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  2018מרץ  11 ,הרצליה

  לכבוד

  004/2018מס' למכרז   מפגש המציעיםהמכרז ומשתתפי רוכשי 

  בפקס
  

  א.ג.נ.,
  

    מפגש המציעיםפרטיכל  -  8201/400מכרז הנדון: 
  

  כללי - פרק א' 

א בנוש, 004/2018במסגרת מכרז מס'  מפגש המציעים, התקיים 13:00, בשעה 08.03.2018בתאריך  . 1

הרצליה בע"מ (להלן: מי  על ידי  , אשר פורסםאספקת שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

  )."המזמיןאו " "החברה"

אחראי , אהרון הראל, מנכ"ל החברה, שאול אביבה"ה:  מפגש המציעיםבנכחו מטעם החברה 

  ., היועץ המשפטי של החברהנוהעו"ד בועז  בנוסףות לשכת מנכ"ל , מנהלאתי וייס; לוגיסטיקה

  . מפגש המציעיםבהשתתפו  , אשרמצ"ב לפרטיכל זה רשימת הקבלנים

למסמכי המכרז והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. זה יש לצרף מסמך פרטיכל מפגש מציעים  . 2

י המציע ל ידמכרז כאמור כשהוא חתום עמסמכי ההצעה בכנספח לפרטיכל מפגש המציעים זה  ףיש לצר

 כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על המציעים לוודא כי פרטי אנשי הקשר ודרכי ההתקשרות איתם אליהם תשוגרנה/משוגרות תשובות  . 3

תקינים ולתקן המידע בדחיפות באם הוא שגוי. האחריות למסירת ווידוא הפרטים  החברהו/או הבהרות 

 על המציע עצמו. מוטלת - 

 את התשובות לשאלות המציעיםכן ו החברהנקבעו ביוזמת ר שא ,ים למכרזפרטיכל זה מכיל את התיקונ . 4

 .אשר הועלו במהלך המפגש

זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. פרטיכל הוראות  . 5

עיפים זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסבפרטיכל כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת 

 הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

הנוסח המופיע במסגרת אך ורק , מחייב מפגש המציעיםניתנו במסגרת שיודגש, כי לעניין התשובות,  . 6

 .החברהמסמך זה. תשובות, אשר ניתנו בעל פה, ניתנו לצורך הבהרה כללית בלבד ואינן מחייבות את 

 .עמודים 5 - זה ללא דף מקדים בפרטיכל מספר העמודים  . 7

 זה על תיקוניו.לאמור בפרטיכל לזוכה יהיה כפוף  החברהההסכם שיחתם בין  . 8
  

  :סקירת המכרז ודגשים שניתנו - פרק ב' 

 ודגשיםתנו הבהרות יננשוא המכרז, וכן הוצג הפרויקט ובמסגרתו , החברהמשרדי התקיים ב מפגש המציעים

  , וזאת כמפורט להלן:מפגש המציעיםב המשתתפיםעלו מאת ר שאובקשות, ביחס לשאלות 

 .אספקת שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעוליל המכרז הינו . 9

  , וניתנו דגשים כדלקמן:נשוא המכרזהפעולות נסקרו עיקרי  .10

ת הצטיידות משוערת, אספקת כלי הרכב נשוא המכרז מתוכננת להתבצע בכפוף לתוכני 10.1

מחויב להזמין כמות כלשהי של כלי רכב,  אינואולם, המזמין  ,המפורטת במסגרת המפרט הטכני

  שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.לפי או בכלל, מאת הזוכה, והכל 
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רכב מספר כלי לעיל אמורים להיות מסופקים למפורט בהתאם לתוכנית ההצטיידות ובכפוף  10.2

נדרים מסוגים שונים כמפורט בתוכנית ההצטיידות (חלקם עם ארגז "פרייבט", וכן מספר ט

  וחלקם ללא, ובהתאם לאבזור שצוין במכרז).

השירותים נשוא המכרז מפורטים בהרחבה במסגרת ההסכם, לרבות שירותי ניהול, תפעול,  10.3

תחזוקה, אחזקה, תיקוני דרך וגרירה, רכב חלופי, הפעלת מוקד שירות, וכן שירותים נלווים 

  הליסינג.שירותי וספים של כלי הרכב לשימוש המזמין, וכולל התמורה שתשולם בגין נ

) חודשים, אשר שלושים וששה( 36בת תקופה תהא  רכב כלשהואכלי לגבי תקופת החכירה  10.4

 כלי הרכב.כל במועד מסירת תחילתה 

משך לצורך הזמנת כלי רכב תהא לבין המזמין לבין הזוכה לפי מכרז זה ותקופת ההתקשרות  10.5

בתוך תקופת ההתקשרות רכב יסופק כלי . כלומר, ייתכן וחודשים) שלושים וששה( 36תקופה של 

להזמנת כלי רכב ותקופת החכירה לגביו תמשיך גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות להזמנות 

 כלי רכב.

   ע.המוצעל המציעים לפרט ביחס לכלי הרכב שאינם "פרייבט" את סוג ודגם כלי הרכב  10.6

למסמכי  4(ומסגרת סעיף  תנאי הכשירויות המפורטים להלן כלרשאי להשתתף במכרז רק מי שעונה על  .11

 : במצטבר המכרז)

 .בישראלהרשום  )שותפות / חברההמציע הינו תאגיד ( 11.1

צילום לכל הפחות,  ציע לצרף, זה לעיל, על המ 11.1, אשר מפורטים בסעיף לשם אימות הנתונים

בידי מסמכי ההתאגדות של התאגיד, מאושרים העתקים משל התאגיד, ההתאגדות של תעודת 

של התאגיד וכן אישורם על האנשים המוסמכים לחתום בשם החשבון - הדין או רואה- רךעו

  .בחתימתם על מסמכי המכרז והתאגיד ולחייב

) שנים במתן שירותי החכרת כלי רכב חמש( 5קודם ומוכח של לכל הפחות ן ניסיובעל המציע הינו  11.2

עד  2011) השנים שלפני פרסום מכרז זה (השנים שבע( 7בשיטת ליסינג תפעולי, וזאת במהלך 

 .כולל) 2017

סיון קודם יפירוט נהמציע לצרף  זה לעיל על 11.2, אשר מפורטים בסעיף לשם אימות הנתונים

לחוברת  21(עמוד  )(ג)1נספח ב'(, על המציע לצרף להצעתו אישור בנוסח ובנוסף, והמלצות

החתום על ידי רואה החשבון המבקר של המציע בדבר התקיימות התנאי האמור אצל המכרז) 

  .המכרז) לחוברת 22(עמוד  (ד)1ב'נספח כהמציע. בנוסף ימלא המציע את הטבלה המצורפת 

כלי רכב  ) אלף( 1,000בבעלות המציע, נכון למועד הגשת ההצעה במכרז זה, לכל הפחות  11.3

 ;המוחכרים בשיטת הליסינג התפעולי

מסמכים מרואה על המציע לצרף  ,זה לעיל 11.3, אשר מפורטים בסעיף לשם אימות הנתונים

  .)(ג)1נספח ב'(שבון המבקר של המציע בנוסח הח

 המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה קבוע ומוסמך בהתאם לתקנות התעבורה. 11.4

זה לעיל, על  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., אשר מפורטים בסעיף לשם אימות הנתונים

  נאי הנ"ל.מסמכים ואישורים המעידים על התקיימות התהמציע לצרף 

המציע מחזיק בכל האישורים וההיתרים, הדרושים לפי הוראות כל דין, לעסוק בתחום החכרת  11.5

כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי לכלי הרכב הרלוונטיים למכרז זה, וכן לצורך ביצוע כלל 

 התחייבויות המציע לפי מכרז זה

אישורים והיתרים  זה לעיל, על המציע לצרף 11.5, אשר מפורטים בסעיף לשם אימות הנתונים

  העונים על קיום התנאי הנ"ל.

 .ספרי חשבונות כחוק" ומנהל עוסק מורשה" ולהוכיח את היותעל המציע  11.6
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תקף עוסק מורשה, ואישור  בדבר היותותקף ועדכני אישור , על המציע לצרף לצורך הוכחת הנ"ל

  .מפקיד שומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוקועדכני 

 .1976 - על המציע לעמוד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  11.7

תצהירים , אשר מפורטים בסעיף זה לעיל על המציע לצרף לכל הפחות לשם אימות הנתונים

לחתום על התצהיר הקבוע בנוסף לעיל, וזה  11.7המאמתים את קיום התנאי הקבוע בסעיף 

 למכרז. )(א1נספח ב'במסגרת 

פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות  אינוהמציע  11.8

 אמור לעיל. במסגרת צווים זמניים כ

את ההצהרה  , אשר מפורטים בסעיף זה לעיל על המציע לצרף לכל הפחות, לשם אימות הנתונים

  .(ב) למכרז1ב'בנוסח נספח 

 על המציע להגיש ערבות בנקאית בלתי מותנית להצעה, כמפורט להלן. 11.9

 3פח ב'נס(המסמכים הנדרשים במכרז וכמפורט בטבלת העזר  כלנבקש להקפיד על צירוף להצעה של  .12

 לחוברת המכרז. 52בעמוד ) למכרז

 .(כולל) למסמכי המכרז 41עד  33אופן הגשת ההצעות המכרז ובחינתן נקבע במסגרת סעיפים  .13

בתוך מעטפה חתומה, ובמסגרתה כל המסמכים מסמכי המכרז על המציעים במכרז להגיש את 

" וזאת ללא כל 8201/400מספר מכרז באופן בולט: "יש לציין יה עלואשר  2נספח ב'המפורטים במסגרת 

   .שם המציע או כל פרט מזהה אחרלרבות , ציון פרט אחר

  -  המציעשל ת ה הכספיהצעה .14

 )2נספח ג'(ד' למפרט הטכני ( - כדלקמן: (א) ביחס לכלי רכב בקבוצות א', ב' ו אך ורקהצעת המציע תצוין 

(ב) ביחס לכלי רכב  ובנוסףב בנפרד; בגין כל קבוצת כלי רכ ללא מע"מבש"ח (שקלים חדשים) ו - להסכם) 

כהנחה באחוזים ביחס למחירי דמי החכירה  - להסכם)  )2נספח ג'(בקבוצה ו' במסגרת המפרט הטכני (

כל הנחה אחרת  ., שנקבעו במסמכי המכרז (הזמנה זו)ללא מע"מ(שקלים חדשים) ובש"ח המצוינים 

  .תיפסל

  .(העמוד האחרון לחוברת המכרז) לחוברת המכרז 56את ההצעה יש למלא בעמוד 

במלוא דרישות בנוסף, תצורף להצעת המציע רשימת דגמי כלי הרכב המוצעים על ידו ואשר עומדים 

  ), ובנוסף, יצורף מפרט טכני ביחס לכל דגם המוצע על ידי המציע.)2נספח ג'(המפרט הטכני (

ם הכספי שיתקבל מסכימת מכפלת מספר כלי הרכב ביחס לכל המציע הזוכה יהא המציע אשר הסכו

) במחיר שניתן על ידי המציע (וזאת בנפרד ביחס לכל )(ב)2נספח ג'(קבוצה (בהתאם לתוכנית ההצטיידות 

קבוצת כלי רכב, ותוך שביחס לקבוצה ו' יבוצע במסגרת השקלול כאמור ממוצע של ההנחות שתיתנתה 

שורות המפורטות בטבלת הצעות המחיר, והמחיר הממוצע הנ"ל יוכפל ה 3על ידי כל מציע ביחס לכל 

  במספר כלי הרכב כאמור לעיל) יהא המחיר הנמוך ביותר.

היה ושני מציעים או יותר יציעו בדיוק את אותה הצעה כספית (והצעות המציעים הנ"ל תעמודנה במלוא 

למזמין הזכות, ללא צורך במתן שמורה  - תנאי המכרז) שתהיה ההצעה הכספית הטובה ביותר במכרז 

נימוקים ו/או הסברים, לבצע התמחרות (נוספת) בין המציעים הנ"ל בלבד (ובמסגרת ההתמחרות תהא 

קרי, ליתן הצעה לתשלומי דמי חכירה  - הצעותיהם הכספיות למציעים הנ"ל אך ורק האפשרות לשפר את 

המכרז), או לחילופין לבצע הגרלה בין מציעים אלו, כאשר נמוכים יותר מכפי שהגישו במקור במסגרת 

  שתי החלופות תהא של המזמין.הבחירה בין  

 09:00ין השעות ב  , משרדי החברהב לקבלניתן המכרז את  - מסמכי המכרז וסכום הרכישה  קבלתמועדי  .15

 .םללא תשלווזאת  28.02.2018יום החל מ, 15:00 - 
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               האינטרנט  אתר" במכרזים"לשונית התחת המצויים  ,מסמכי המכרזאת ניתן לעיין ולהדפיס 

 .herz.co.il-www.mey המזמין, בכתובת:של 

ים: (במיל ש"ח 00050, שלבנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך המציע יצרף להצעתו ערבות  .16

 .נספח א', בנוסח 201831.07.), בתוקף עד ליום שקלים חדשיםאלף חמישים 

  יטוח.בלא תתקבל ערבות מטעם חברת מובהר, כי 

  המציעים מתבקשים לדייק הן בסכום הערבות, הן בתוקף הערבות והן בנוסח הערבות.

                  .20.03.2018לתאריך המועד האחרון לבקשות הבהרה ותיקונים הינו עד  .17

וזאת  , החברה, אליו על המציעים להפנות את ההודעה הינו מר שאול אביב, מנכ"ל החברהנציג 

   .09 -  9710828, או באמצעות פקס: Eti@mey-herz.co.ilדואר אלקטרוני: באמצעות 

פניות בכל דרך אחרת, מאשר מתואר לעיל, לא ייענו. כמו כן, על המציעים לוודא טלפונית את קבלת 

  .09-9710814ות הבהרה בטלפון שאל

  .ןשלא להשיב עליההחברה  תשאלות שתועברנה שלא על פי האמור לעיל, רשאי

 .בצהריים 12:00בשעה  12.04.2018 הינו יום המועד האחרון להגשת ההצעות .18

 .ונספחיו נשוא המכרז מפורט בהרחבה במסגרת ההסכםהעבודות אופן ביצוע  .19

תיקונים, שאלות ותשובות החברה לשאלות  וכן, מפגש המציעים במסגרתנדונו אשר  ,נוספים נושאיםלהלן 

  ):מפגש המציעים(כולל במסגרת  ובקשות שנתקבלו עד כה

  

 השאלה והתשובה הסעיף

  : 1מס'  שאלה  - 

  ?האם ניתן לדחות את מועד ההגשה

  : תשובה

  .הצעות נותר כמות שהואבשלב זה, המועד האחרון להגשת 

  : 2שאלה מס'   - 

  ?מהו ממוצע הק"מ של כלי הרכב

  : תשובה

ממוצע הק"מ השנתי של כל אחד מבין כלי הרכב התפעוליים בשנה האחרונה 

  .ק"מ 20,000 - עמד על כ

נה ממוצע הק"מ השנתי של כל אחד מבין כלי הרכב "הפרייבט" בשנה האחרו

  .ק"מ 33,600 - עמד על כ

  : 3שאלה מס'   - 

  ק"מ בשנה? 40,000 - כמה כלי רכב עוברים את ה

  : תשובה

  ק"מ. 40,000 - במהלך השנה האחרונה רק כלי רכב אחד עבר יותר מ

  : 4שאלה מס'   - 

  ?פועלים גם בלילהכלי רכב האם 
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 השאלה והתשובה הסעיף

  : תשובה

  .365/24/7מים וביוב" וככזה פעילותו הינה במתכונת של המזמין הינו "תאגיד 

כמובן שלא כל כלי הרכב מופעלים בו זמנית ובשעות הלילה ובחגים ושבתות 

  .קיימים כוננים או תורנים

  : 5שאלה מס'   - 

  ?בעצם לגבי כלי הרכב "הפרייבט" הגדרתם מחיר מקסימום

  : תשובה

הגיש שיעורי הנחה ביחס ביחס לכלי הרכב "הפרייבט" (קבוצה ו') יש ל

הקיימות בקבוצה זו,  למחירים שנקבעו וביחס לכל אחת משלוש הקטגוריות

תוך שהשקלול יהא ממוצע ההנחות שניתנו על ידי המציע והמחיר הממוצע 

  .שיתקבל ייחשב למחיר בקבוצה ו' הנ"ל
  

  

  

  

  

  

  

  

  בכבוד רב,

  
  , מנכ"לשאול אביב

  

   :קיםהעת

  אהרון הראלמר 

  ה ושות', עורכי דין שרד בועז נומ
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  מפגש המציעיםהמשתתפים במסגרת רשימת 
  
  

  אספקת שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעוליבנושא  -  004/2018מכרז מס' 

  

  דוא"ל  פקס  טלפון  שם הנציג  המציעשם   מס'

 yaaral@shlomo.co.il    052-6027928  יערה לוי  שלמה סיקסט   . 1

 rana@shlomo.co.ile   052-6075925  רן האוזנר  שלמה סיקסט   . 2

 yogevh@shlomo.co.il    052-9654838  יוגב חסיד  שלמה סיקסט  .3

  doritb@lease4u.co.il    054-7720432  ליס פור יו  דורית ברנע  .4

  kerenr@lease4u.co.il    054-9533332  ליס פור יו  קרן ראובן  .5

 eldar@calauto.co.il    050-8880444  קל אוטו  אלדר קום  .6

 @lubinski.co.iligalsh    052-4312720  פיים ליס  יגאל שולמן  .7
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