
 
         

 
 
 
 
 
 
 

 9מתוך  1עמוד 

 

 הנמצא ברשות החברה 2016למכירת קטנוע מסוג ימהה שנת   /21241מס' מכרז פומבי רגיל  : הנדון

למכירת קטנוע   241/21מס' ( מבקשת בזאת הצעות "מי אביבים"או "החברה" בע"מ ) 2010חברת מי אביבים  .1

( "ברככלי ה": להלן) ירמחההצעת  טופס –בנספח א' כמפורט  הנמצא ברשות החברה 2016מסוג ימהה שנת 

 הלן:לכמפורט ו

 :)מצורפות תמונות( ינםה הקטנועפרטי  1.1

o  07/2016עליה לכביש: , שנת 2016: צוריי , שנת125ימהה. 

o 3  דגם  –גלגליםTRICITY/תלת. 

o  ק"מ 20,000 –ספידומטר. 

o  10/07/2021עד טסט 

o יד ראשונה . 

o  למסמכי המכרזגכנספח   -מצורף רישיון רכב '. 

 

 התקינה. וו/או לפעולת כלי הרכבת קינוופן לתא בשוםאית אחר ינהחברה אהשהר מוב

 .םצבהחברה ביחס למי כל טענה כלפתהיה  וכה לאלזו SI-AS ם במצב יימכרכלי הרכב 

 םכשה ם על המציע לצרף להצעתוותא המכרזי נפרד ממסמכי מהווים חלק בלת טהכים הרשומים מסמהמ .2

 :ומיםתח

 א' ח פסנ   -    1ק מס' פרל טופס הצעת מחירים 

 ב'נספח     -                ום ההצעהיבות לקיחיתה 

  פח ג'נס    -           כלי הרכב ורישיונותתמונות 

 ראות מילוי ההצעהוה .3

 לע םים להיות חתומיפחיו חייבד מנסכל אחבלבד. מסמך ההצעה ו המכרזמכי מס ביההצעה תוגש על ג 3.1

 כרז.מה במסמכיש מך הנדרהצעתו כל מסידי המציע. המציע יצרף ל

יד קריא למלא את הצעתו בכתב רגיל  4Aלהדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף ציע מהעל  3.2

 ילת ההצעה.לפסא שינויים או הוספות עלולים להבי חיקות,מ ור. רבו

אם תיקון וליד כל במסמכי המכרז וד מע לבשולי כ)במידה וחברה( ת חותמ לאה +יש לחתום בחתימה מ 3.3

   .םהמחירי עתצהטופס  ביעל גשה נע

  . לבדהמכרז בעל המציע למלא את מחירי הצעתו בטופס הצעת המחירים המצ"ב כנספח א' למסמכי  3.4

, בקשות או ותניואין להוסיף תנאים, תניות, הת המכרזי אין לערוך כל מחיקות ושינויים בטפס 3.5

ל את וסלפמ זכות "עב 2010ים יבי אבת תקנה לחברת מייגויות"(, כל הסתייגותסה" הלן:הסתייגויות )ל

וך ת, תיוגוההצעה או לחילופין, להתעלם מההסתייגויות או להתנות את שקילת הצעה בהסרת ההסתיי

 בע"מ. 2010יבים אבפרק זמן שיקבע על ידי חברת מי 

או שינויים ת הסתייגויות, תוספות ללוכהלפסול כל הצעה בע"מ תהיה רשאית  2010חברת מי אביבים  3.6

, או לחילופין להתנות שקילת ההצעה בהסרת ההסתייגויות המכרז יכסמם במולילכדרישות ה אואים לתנ

 ע"מ.ב 2010ן שייקבע ע"י חברת מי אביבים ק זמפרך והתוספות או השינויים תו

ו הירות או דו משמעות, אב יא בחסר,ית לפסול כל הצעה הלוקה שאר בע"מ תהיה 2010רת מי אביבים בח 3.7

 .המכרזטות במסמכי רומפרישות הדהת אחר כל לאה ממכל הצעה שאינ



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 9מתוך  2עמוד 

אביבים בדוא"ל מי ל יעלהוד יע רשאישאלות הבהרה, המצלהגשת  להלן 6עד למועד הקבוע בסעיף  3.8

vivim.co.ila-@meianatma  מכירות שמצא במסמות או חוסר בהי, אי התאתואיסתירות, שגעל כל 

 או על כל שאלה או הערה הנוגעת להסכם. מכרזא השונ העבודע לגונה יך אולהה

 ות.הצעת הון כנגד סעיף ו/או פרט לאחר הגשמלטע עוניה מאמור יהשלא ישלח הודעה כמציע  3.9

ה יחייבו נה מהחברלבקתות בכתב שתונית ורק תשובסר טלפע שיימאביבים לא תהיה אחראית למיד ימ 3.10

 אותה.

בלבד:  WORDופיעה להלן(, על גבי מסמך דרת )שמסומ הבטבלהם יתואלאת ש ךרום לעהפונים נדרשי 3.11

ול גם ן לשאניתת. ט השאלה בלשון בהירה בשפה העבריפירו ,ףי' סעספח/ מסדורי של השאלה, נמס' סי

 ."כללי" –נספח סעיף/ בטור  כלליות ואז לציין שאלות

 

 

 

סתירות, שגיאות, אי התאמות או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר  זרהמכמכי סמב ימצא יעמצה והבמיד 3.12

והתקשרויות עד  חלקת רכשלמ להודיע על כך בכתב ו משתתףפרט, על אות ול כל סעיף אלמובן המדויק ש

 .לןשלה 6יף סעב למועד הקבוע

 המכרזכי מסמלתיקונים ו/או תוספות  .4

ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם  המכרזכי ת מסמתקן אכות לזהצמה את לעת מרשובע"מ  2010ם חברת מי אביבי 

ט. מחובתו האינטרנ אתריופיעו ב למכרזונים ושינויים בהתייחס דכע בכל שלב עד למועד הגשת הצעות המחיר.

 הצעות.לפני המועד האחרון להגשת  םיבשינויים אלו עד שלושה ימעדכן תו להתציע ובאחריושל כל מ

  זרכמסמכי המ שתלהג המען .5

ידו על  םייש הצעתו הכוללת את כל המסמכים שיש לצרף אליה כנדרש בתנאי המכרז, כשהם חתומע להגהמצי לע

מכרז " תוך ציון: avivim.co.il-iem2@BIDונת של התיבה זים המקומכרלתיבת הבמקומות המיועדים לכך, 

 ".הנמצא ברשות החברה 2016וע מסוג ימהה שנת למכירת קטנ  /21241מס'  רגיל פומבי

 :  במכרזלוח הזמנים  .6

 . 15:00בשעה  01/2021/11, א'הבהרה  : ביום  ותאלמועד להגשת ש

  .0021:בשעה  2021/01/19, א'להגשת הצעות  : ביום  עד אחרוןומ

 מר מרדכי נתני  הרועבתבטיחות בקצין  מראש עםבתיאום  הקטנועלראות את ניתן להגיע  .7

  6428484-054נייד:

 אופן הגשת הצעת המחיר  .8

 . ןהלבנספח א' של הקטנוע ח עבורש"ב מחירהצעת ציעים יגישו מה 8.1

לם כל ישו אל ךלכומעבר ות פאת כל העלויות הישירות והעקיכוללת  רזכמההתמורה שתיקבע במסגרת  8.2

  .ום נוסףתשל

   (מחיר 100%וכה )הזעה ההצת ן בחיראופ .9

 .ביותר הגבוה עם המחירתבחר בהצעה החברה  9.1

או שיהיה ות נמוכימצאו הן או חלקן אם  לא לקבל אף אחת מההצעותשומרת לעצמה את הזכות החברה  9.2

 .  הרכבי כלת כירלמ מדיניות החברהי בשינו

 פי דין. עלול משא ומתן מותר ניהשר יעים, כאצמתן עם משא ומ אית לנהלהחברה רש 9.3

  .צעותלשפר את ההנת חרותי נוסף על מת ת לערוך הליךהא רשאית ההחבר 9.4

 פרוט השאלה ' סעיףסמ חנספ מס"ד

    

mailto:anatma@mei-avivim.co.il
mailto:BID2@mei-avivim.co.il


 
         

 
 
 
 
 
 
 

 9מתוך  3עמוד 

 והארכתן מועד פקיעת תוקף ההצעות .10

 .שת הצעותם מהמועד האחרון להגיו 120ו הינמועד פקיעת תוקף ההצעות  10.1

 . ןוקפת תעד פקיעפני מוביהן לגלצעות ולהחליט בת לשקול את ההתחיינה מאי םיבמי אבי 10.2

תהיה מי  ה הזוכה,הצעמי אביבים בדבר החלטה של לפני מועד הה וששהוגצעות ף ההוקת היה ופקע 10.3

 תוקף הצעותיהם.כת או לפנות למציעים בבקשה להאר רזכמהרשאית לבטל את  אביבים

יע ה.  מצלהארכת ברשנקבע או לס כה תוך המועדרילהא רשאיו, תעצתוקף הת להאריך אמציע שהתבקש  10.4

 משךתף בהתוקש, לא ישבים על הארכתה כמבאבי ימלע יאו לא הודו עתריך את תוקף הצאלה שסרב

 .ההליך

  מכרזהביטול  .11

 תזכו המעצרת לבים שוממי אבי . בנוסף,על פי דין מכרזהם לבטל את בו רשאית מי אביבי רבנוסף לכל מקרה אח

 , כאשר:מכרזהאת  טללב

 ה הזוכה.בבחירת ההצע אוו, הול, או בנירזכמקיים פגם במי אביבים מצאה שהת 11.1

 טעות.בו שנפלה , מכרזהאביבים, לאחר הוצאת מסמכי  ימלר ברהת 11.2

 .מכרזהל וטיבים בידעת מי אבהמצדיק, לבאופן ה, חבררכי התנו צהשו נסיבות, אחל שינוי  11.3

בל עסקי הג אופן המהווהירים, או פעלו בצעות או מחה ם, תאמוחלק וא ציעיםבסיס סביר להניח שהמ יש 11.4

 ו.רה על חוק כלשהעביאו 

טות ורבנסיבות המפ מכרזהכלשהו בהקשר לביטול מציע תשלום כל פיצוי ליה אחראית להת ם לאמי אביבי 11.5

 עיל.ל

  זכייה ל זכייה או הודעתטובי .12

 ,בין היתר ,ורגה שניהיע בעל ההצעה שדמציז את הולהכר זכייה זכות לבטל זכייה ו/או הודעתה ל תמרשו החברה

 ר:כאש

 .עביר את התמורה עליה התחייבהמציע לא ה 12.1

על או בהקשר להודעת בהסתמך למציע, בגין כל נזק שנגרם יצוי לא תהיה אחראית לתשלום כל פ הברהח 12.2

 ייה, שבוטלה באמור.הזכ

, או בתוך פרק זמן מכרזזמן הקבוע בהפרק  בתוך או אי חתימתו על ההסכם/ו מכרזו לצעתחזרת מציע מה 12.3

 וו הפרת הסכם, לכל דבר ועניין.ה(, ירז)באם לא נקבע פרק זמן במכ זמכרזכייה בסביר ממועד הודעת ה

 בחירתה: למי אביבים זכות, עפ"י ל הזכייה או הודעת הזכייה, תקנהביטו 12.4

 הכלולות ופציות,אן של )לרבות שוויי מכרזוי הצעתו במשו 5%של ור י מוסכם בשיעלקבלת פיצו 12.4.1

 ין,(, או לחילופמכרזבהצעה, על פי תנאי ה

ם לפני החתימה על ין אב  הישירים והעקיפים, שנגרמו לה זקיםהנפיצוי  על פי דין, בגין כל לקבלת  12.4.2

יו על פי יותיצוע התחייבוובטרם החל המציע בב ם לאחר החתימה על ההסכםההסכם, ובין א

 ההסכם.

  שלוםתנאי ת .13

 קטנועהעבור , מכרזביה ימי עבודה ממועד ההודעה על זכ 3וך עד , תברה את הסכוםחשלם לי הזוכה 13.1

 י אביבים.  ור מעבית ה בנקאבהעבר
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חב' מי  ע"ש, 63פועלים סניף בבנק ה 533057חברה מס' שבון הלח בהפקדה ישירהת התשלום ע איבצהזוכה  13.2

, בצירוף דף נלווה בו 03-6245606 :ס מס'המשולם לפק סס את השוברלפק ההזוכעל  ,בע"מ 2010ים אביב

פון בוצע התשלום ומספר טל גינוב כרזמהשם  ת למשלוח חשבונית,, כתובזוכההינים הפרטים: שם ומצ

 .בע"מ 2010יבים טפסים במשרדי חב' מי אבקבלת הליצירת קשר. יש לוודא את 

 

, 37שד' שאול המלך  ירופה,אאמות ע"מ, בניין ב 2010יבים מי אבלקבל במשרדי חברת  יתןטים נוספים נפר

 .im.co.ilaviv-mei@anatma: דוא"ל 2537736-03אביב, טלפון: -תל

 אחריות .14

 פריטבהחזקה לת מעת קב .היל הזכיעה עדים ממועד ההוימ 10עד  ואיסופו הקטנועאחראי על פינוי זוכה יהיה ה

פה החברה הוא יש דנג ו/או  הוככל שתוגש תביע הקטנועעדי לכל נזק שיגרם בגין חראי הבלהוא האהזוכה  הנ"ל 

 אשונה.לאחר קבלת דרישתה הרותה א צהפו/או י

 וכהזעיון בהצעה ה .15

פית ההחלטה הסו תתוצאו רהודעה בדבה תימים ממועד מסיר 30יהיה רשאי בתוך  מציע שלא זכה במכרז 15.1

 :מעט, ל1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21סעיף אם לבהתהמכרז במסמכי ל החברה, לעיין ש

או  יהחברה לחשוף סוד מסחרלול לדעת עיון בהם עשר הא צעה הזוכההה לטה אושל ההח םבחלקי

 .ורבון הציחה או בביטלתכביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלמקצועי, או לפגוע ב

לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה טי וץ משפפטית שנערכה במסגרת ייעעת משבחוות ד 15.2

קבלת החלטות כאמור הנובעים מוסיכונים  וייםיכו הערכת סא, מכרזיםוועדת ה להחלטתה שלאו 

 .יכים משפטיים עתידייםלבה

מתן זכות עיון בהצעתו דות לשיש לו התנג , מציעןפי די-על רזכלאור זכות העיון המוקנית למציעים במ 15.3

לקים ן את החמה, נדרש לסבחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, שלדעתו כלול בהצעאו מלואה ב

 .ונטיים לחיסיוןוקים הרלוין את הנימולציו יים בהצעתוחסה

סיון יחשבו יקים לחוביהם הנימלג ל ידי המציע כחסויים ו/או לא יצוינובהצעה אשר לא יסומנו ע םחלקי 15.4

החברה אינה מחויבת לפנות למציע כדי לברר אם חלקים ר. הם מותשמבחינת המציע העיון ב ככאלה

 .תווינו בהצעשאלו לא צ מקרהב לחיסיון, םקיהנימו ו/או את עתו חסוייםבהצ

של מי  יםזחלקים בהצעה הינה בסמכות ועדת המכר דבר חשיפה או חיסיון שלבבכל מקרה ההחלטה  15.5

. בכל מקרה ולמרות האמור בכל ייםם כחסוחלקים שהמציע ציין אות וף גםר רשאית לחששבים, איאב

 .אמורקש גילוי כר יבאשלכל מציע  כהעה הזוירי ההצחלגלות את מהצעה, החברה תהיה רשאית 

אשר  להאבהצעת מציע אחר, בחלקים המקבילים ל טעון כי הוא זכאי לעייןלע יהיה מנוע ומושתק ממצי 15.6

 .ם בהצעתויכסודי וסומנ

 כולל מע"מ.₪  350בתשלום לחברה בסך נה יה מותות עיון כאמור לעיל, יהתן זכמ 15.7

ת. פניות והתקשרויומחלקת רכש אל  תב, יפנה בכלעיפורט לעיון כמהש את זכות מציע המעוניין לממ 15.8

 עננה.ת טלפוניות לא

דאג תו יבעותק מהצע ןהמעוניי רז. מציעמכל פשר למציע לעיין בהצעתו לאחר הגשתהמי אביבים לא תא 15.9

 ם הגשתה למכרז.טררשותו לשמירת עותק ההצעה ב

ו הינו נובעים ממנלה העיטענה ו/או  כלזה ובם למכרז יין הנוגעימקום השיפוט הייחודי לדיון בכל דבר וענ 15.10

 תל אביב. ית המשפט המוסמך במחוזב

 

 

mailto:anatma@mei-avivim.co.il


 
         

 
 
 
 
 
 
 

 9מתוך  5עמוד 

  א'ספח נ

  

  חירחירהצעת מהצעת מטופס טופס 

  
 הנמצא ברשות החברה 2016למכירת קטנוע מסוג ימהה שנת   /21241מס' רגיל מכרז פומבי 

 

 

 פריט
 בש"ח הצעת מחיר

 
שנת  ,ונהאשריד  ,ימהה קטנוע מסוג

 10/07/2021עד  וקףבת טסט 2016יצור י

יר ס הצעת המחטופפי שמפורט בוכ

 מכרזכנספח א' למסמכי ה

 

 

_____₪ _______ 

 

 

 

 

o  07/2016עליה לכביש: , שנת 2016: צוריי , שנת125ימהה. 

o 3  דגם  –גלגליםTRICITY/תלת. 

o  ק"מ 20,000 –ספידומטר. 

o  10/07/2021עד טסט 

o יד ראשונה . 

o למסמכי המכרזגכנספח   -ב רישיון רכ ורףמצ '. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת המציע מתחו  ימת המציעחת  שם המציע  תאריך

 

 



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 9מתוך  6עמוד 

 ב'נספח  

 

 בע"מ  2010לכבוד חברת מי אביבים 

 ויותהתקשרכש ומחלקת ר

 ביבא-תל

 א.נ.,

 רההחב הנמצא ברשות 2016נת למכירת קטנוע מסוג ימהה ש  /21241מס' מבי רגיל מכרז פו ון:הנד

 

על פי כל התנאים, התניות  'רטים בנספח אהמפו לי הרכבכ את 2010ים ביחברת מי אבמ שלרכום בזה עייאנו מצ .1

 ו"מ.עליהם במ נסכיםש יםים המפורטים לעיל, או במחירובמחירוהדרישות הכלולים במסמכים אלה 

 יכים הבאים:וקדם מבין התאריך המתפקע בתאר צעה זוה .2

 ההצעות. שתגהאחרון לה עדמותום שלושה חודשים מהב .2.1

 ל.יעתה, כאמור לעך פקיני תאריפלביטול לנת תיצעה זו אינה נה .2.2

ת בזא םי/ירית אחרת, הח"מ מאשר/ים ומצהת משפטבכל מקרה שהצעה מוגשת בשם חברה, שותפות או כל התאגדו .3

 וף בשמו הם חותמים.ולחייב את הג ל מסמך הצעה זהתום עים כדין לחמוסמכ/מוסמך שהוא/הם

 עיל.ין האמור לברה בגנגד החרווחים כ מניעתו א םביעה בגין פיצויית תון לנו ולא תהיה לנו כל זכאי מצהירים כיאנו  .4

 יין את השם, כפד אחר, יש לציאו תאגי שומהר ברה, שותפותאם המציע הינו ח המציע.א ומדויק של ש לציין שם מלי .5

 בשמה את ההצעה. גישה בחברה שמחתימהמציע או בעל זכות השל  זכולל צירוף ת. שנרשם כדין

6.  

 

 

 

 

 עישם המצ
  - ת שם התאגיד(יד יש לרשום אאגאם המציע הוא ת)

  - ציעכתובת המ

  - לפוןטמספר 

  - ניידר טלפון מספ

  - פקסמספר 

  - שותפות רשומהמספר ח.פ. / 

   (EMAILכתובת דוא"ל )

  - .זמס' עוסק מורשה/ ת

  - יםלבירורקשר  איש שם

  - אריךת

  - החתימ

  - ותפקידו שם החותם

 

  - תאגיד( נות )אם המציע היותמח



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 9מתוך  7עמוד 

 רכבון הרישי צילום - 'גספח  נ

 

 
 

 

 

 
 

 



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 9מתוך  8עמוד 

 של הקטנועתמונות  – ד'נספח 

 

 
 

 

 

 
 



 
         

 
 
 
 
 
 
 

 9מתוך  9עמוד 

 

 

 

 


