
 
 

 

   

 

 

 
 
 

  מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע

  11/14מכרז 
   ליסינג תפעולילמתן שירותי קבלת הצעות להזמנה 

למתן שירותי מזמינה בזאת הצעות , ")החברה(" מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע  .1 
 .הכל כמתואר במסמכי המכרז ,ליסינג תפעולי

 .www.haganot.co.il: תר האינטרנט של החברהבא, ללא תשלום, ניתן לעיין במסמכי המכרז  .2 
דמי ההשתתפות ). אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא( ח"ש 500השתתפות במכרז הינם בסך הדמי   .3 

 ,5.1.2015לא יאוחר מיום וזאת , ישולמו באמצעות העברה בנקאית כמפורט במסמכי ההזמנה
  .סף להשתתפות במכרז- תנאיהשתתפות הינו חובה ומהווה תשלום דמי ה

 ,5.1.2015לא יאוחר מיום ידי מציעים ששילמו את דמי ההשתתפות ניתן להגיש - אלות הבהרה עלש  .4 
  .כמפורט במסמכי המכרז

וכל שאר התנאים וההגבלות ביחס למכרז , שיקולים לבחירת מציעים כשירים, סף לכשירות- תנאי  .5 
  . מפורטים במסמכי ההזמנה, ולהשתתפות בו

, חודשים לפחות 36ניסיון של  :בין היתר, הסף לכשירות כוללים-תנאי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל  
כלי רכב  200או החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי בהיקף של /בהשכרת רכב ארוכת טווח ו

; מרכז והדרום, ירושליםשירותי תחזוקה מלאים לכלי רכב ולכל הפחות באזורים  אספקת ;לפחות
י המזמינה והמוצעים "היבואן לכל סוגי הרכב הנדרשים עמורשי יבואן או הסדרים עם מוסכי  קיום

ימים בשבוע בכל  7, שעות ביממה 24גרירה וחילוץ , שירותי תיקוני דרך אספקת; על ידו במכרז זה
 .הכל כמפורט במסמכי ההזמנה; כל דיןהאישורים הנדרשים לפי כל  קיום; מקום בארץ

במעטפה חתומה לתיבת , את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שנקבעו במסמכי ההזמנה  .6 
  .14:00בשעה  25.1.2015לא יאוחר מיום , המכרזים במשרדי החברה

הכל בהתאם לסמכות הנתונה לה , החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מתנאי המכרז  .7 
  .ן וכפי שנקבע במסמכי המכרזמכוח כל די

  .החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  .8 
וכן לנהל הליך  ומתן עם המציעים או מי מהם- החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים משא  .9 

  .הכל כמפורט במסמכי ההזמנה, תחרותי נוסף
יפורסם באתר , באחד מהמועדים המפורטים לעיל לרבות שינוי, שינוי תנאי כלשהו מתנאי המכרז  .10 

באחריות המציעים . מכרז בלבדשילמו דמי השתתפות בהאינטרנט של החברה ובהודעה למציעים ש
  .ככל שתהיינה, לבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט

.הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו את החברה, ובכל מקרה, ת ידיעה כלליתהאמור לעיל הינו למטר  .11 
        


