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התקשרות לקבלת שירותי חכירת כלי רכב - מרכז יצחק רבין לחקר ישראל

ועדת המכרזים 
מרכז יצחק רבין לחקר ישראל 

ועדת המכרזים של מרכז יצחק רבין לחקר ישראל )להלן בהתאמה – “ועדת המכרזים”; “המרכז”( מזמינה בזה להציע . 1
הצעות לשירותי חכירת כלי רכב, והכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. 

“אתר . 2  - )להלן   www.rabincenter.org.il בכתובת:  המרכז,  של  האינטרנט  באתר  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן 
האינטרנט של המרכז”(, תחת לשונית “מכרזים”, החל מיום 10.3.2020.

כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, החל מיום 10.3.2020 ועד ליום 26.3.2020, במשרדי המרכז, ברח’ חיים 
לבנון 8, תל-אביב )להלן - “משרדי המרכז”( בימים א’ - ה’ )שאינם ימי חג, ערב חג וחוה”מ( בין השעות 10:00-13:00 

אצל עו”ד רוני אלטמן )קומה ב’, חדר 630(. 
מספרי טלפון לבירורים: 03-7453322 או 03-7453354.

מועד אחרון לעיון במסמכי המכרז הינו 26.3.2020 בשעה 13:00. 
כלי הרכב המבוקש כלי רכב אחד מסוג פז’ו 3008 אקטיב, אוטומטי, בצבע לבן, בעל נפח מנוע של 1,200 סמ”ק טורבו, . 3

משנת הרישוי 2020 )להלן – “כלי הרכב”(, בהתייחס להיקף נסיעה של עד 50,000 ק”מ לשנה, והכל כמפורט במסמכי 
המכרז.

תקופת ההתקשרות עם הזוכה הינה למשך שלושים ושישה )36( חודשים, כמפורט במסמכי המכרז )להלן: “תקופת . 4
ההתקשרות”(.

למרכז בלבד תהיה אופציה להאריך את ההסכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשתי תקופות נוספות בנות 3 חודשים כל 
אחת, ועד לתקופה כוללת של ארבעים ושניים )42( חודשים בתנאים זהים לתנאי המכרז, הכל כפי שמפורט במסמכי 

המכרז. 
תנאי הסף לשם הגשת הצעה למכרז הינם כדלקמן:. 5

המציע - עיקר עיסוקו של המציע הוא השכרת רכב ארוכת טווח ו/או השכרת רכב בחכירה תפעולית )להלן: “ליסינג  5.1
תפעולי”( והוא מחכיר בליסינג תפעולי לפחות 5,000 כלי רכב, והוא עוסק בתחום הליסינג התפעולי לפחות בחמש 

השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה )לרבות כל מועד נדחה(.
פרטי לקוחות המציע - המציע צירף להצעתו טבלת פרטי לקוחות המכילה את פרטיהם של לפחות שלושה לקוחות  5.2

החוכרים מן המציע במועד הגשת ההצעה עד 10 כלי רכב, מאותו סוג או מסוג דומה לכלי הרכב המבוקש על ידי 
המרכז כאמור בס”ק 3 לעיל, בתנאי ליסינג תפעולי מלא כאמור במסמכי המכרז, וזאת בנוסח המצורף כנספח ג’ 
למסמכי המכרז. המרכז יהא רשאי )אך לא חייב(, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לתת למציע הזדמנות להתייחס לאי 

עמידתו בתנאי סף זה קודם לקבלת ההחלטה לפסול אותו בשל אי עמידתו בתנאי סף זה.
- המציע עומד בכל התנאים הנדרשים לפי חוק  5.3 גופים ציבוריים  ואישורים הדרושים לפי חוק עסקאות  תנאים 

עסקאות גופים ציבוריים, תשל”ו- 1976 )להלן: “חוק עסקאות גופים ציבוריים”( ומחזיק בכל האישורים הנדרשים 
על פיו, לרבות ניהול  ספרים כדין ועמידה בתנאים הקבועים בסעיף 2)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 

רישום, העדר חובות לרשם החברות ושמירה על החוק - המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או  5.4
גוף סטטוטורי. 

בנוסף, למציע לא קיימים חובות אגרה שנתית לרשם החברות לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. בנוסף, 
המציע אינו חברה מפרת חוק וכן המציע לא קיבל התראה לפני רישומו כחברה מפרת חוק.

התחייבות לשמירת סודיות - המציע התחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל פרט ו/או נתון ו/או מידע, מכל סוג  5.5
שהוא, שנמסר לו על ידי המרכז בקשר עם מכרז זה, בכל הקשור לנושאי ההתקשרות נשוא מכרז זה ובכלל זה בקשר 

עם המרכז.
שימוש בתוכנות מקור. המציע עושה שימוש אך ורק בתוכנות מקור לצורך ביצוע השירותים נשוא מכרז זה. 5.6
סניפי המציע - למציע סניף שירות באזור השיפוט של העיר תל אביב. 5.7
מוסכי שירות - למציע הסדרים עם מוסכי שרות שהינם מורשים על ידי משרד התחבורה בקשר עם הרכב המוצע  5.8

על ידו לחכירה על פי תנאי מכרז זה.
במילוי  5.9 לפגוע  העלול  אחר  הליך  כל  או  רגל  פשיטת  ו/או  פירוק  בהליכי  נמצא  לא  המציע   - הליכים  קיום  אי 

ההתחייבויות שייטול על עצמו אם יזכה במכרז זה.
הדוא”ל. 6 לכתובת   ,17:00 בשעה   ,18.3.2020 ליום  עד  להגיש  ניתן  המכרז  למסמכי  המתייחסות  הבהרה   שאלות 

 .ronya@rabincenter.org.il 
את ההצעות יש להגיש עד ליום 2.4.20 בשעה 12:00, בתיבת המכרזים המצויה במשרדי המרכז )קומה 2(.. 7
אין ועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.. 8
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לקיים הליכי בחירה הכוללים, בין היתר, בחינה דו-שלבית של ההצעות, הליך . 9

תחרותי נוסף, כאמור בתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 וכיו”ב, הכל כמפורט במסמכי המכרז. 
המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז. ההודעות . 10

בדבר שינוי תנאי המכרז תפורסמנה באתר האינטרנט של המרכז. באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים.  
האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית בלבד, ובכל מקרה, הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו את המרכז. דרישות . 11

ותנאים נוספים מפורטים במסמכי המכרז. 
המרכז שומר לעצמו את הזכות, בין היתר, לפסול מציע אשר לגביו היה למרכז ניסיון רע ו/או כושל או שקיימת לגביו . 12

חוות שלילית בכתב על טיב השירות הניתן על ידו; לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים 
נשוא המכרז וכן מטעמים אחרים כמפורט במסמכי המכרז.

מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז.  . 13
למרכז תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום ההתקשרות או להארכת/קצור תקופת ההתקשרות כפי שמפורט בהסכם . 14

ההתקשרות, המצורף למסמכי המכרז.


