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בבעלות   319ת למכור רכב מרצדס ספרינטר נמעוניי "(האוניברסיטה)להלן: " אוניברסיטת חיפה
 "(. האוניברסטה מזמינה אותך בזאת להגשת הצעות לרכישת הרכב.הרכבהאוניברסיטה )להלן : "

 
 . אוניברסיטה )"מכרזים" בדף הבית(רנט של הבאתר האינט במכרזניתן לעיין 

בתיאום  30.07.2017לראות את הרכב מוזמנים לעשות זאת עד לא יאוחר מיום מציעים המעוניינים להגיע 
 8240301-04טל' ב מימון עטיאס עם מר מראש 

 
י הגשת הצעה תתבצע על גבי הטופס המצורף למכרז זה כנספח א' שייחתם על יד :אופן הגשת ההצעה

כנס לתוך מעטפה סגורה עליה ייכתב מספר ושם המכרז.                                                                              המציע ויו
את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים באגף משק ומבנים באוניברסיטת חיפה, חדר 

ככל שהמציע הינו תאגיד ייחתם   .16:00 בשעה 3.08.2017 מיום יוםלא יאוחר מעד , ראשי בבניין  202
 הטופס על ידי מורשי החתימה של התאגיד.

 .ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות 30תוקף ההצעה יהא למשך 
 

 במכרז.יזכה  המחיר הגבוה ביותרשיציע את הכשר  המציע :בחירת ההצעה הזוכה
דרשו המציעים בעלי ההצעות הזהות להגיש הצעה סופית ומיטבית ייקרה של שוויון בין מספר הצעות, במ

(best&final במידה ומציע לא יציע הצעה סופית ומיטבית תיוותר בתוקף הצעתו המקורית. המציע שיציע .)

 כאמור, ייבחר כזוכה.  B&Fאת המחיר הגבוה ביותר, לאחר סיום הליך ה
על  ולבצע העברת בעלותטובת אוניברסיטת חיפה בהמחאה בנקאית להזוכה יידרש להעביר את התשלום 

 ימי עסקים ממועד ההודעה על הזכיה. 7בתוך על חשבונו  הרכב
 חשבונית מס. קבלילא יקבל קבלה בלבד ומאחר והאוניברסיטה הנה מלכ"ר הרוכש 

 
 להלן נתוני הרכב:

 מרץ :עלייה לכביש חודש ,2012מודל  בבעלות אוניברסיטת חיפה. 319מסוג מרצדס ספרינטר הנו הרכב 

 לבן, : צבע ק"מ,  10,258 ,  13/03/2018טסט עד  טורבו דיזל, : סוג מנוע אוטומטית, ם:, תיבת הילוכי2012
 הרכב שימש כמעבדה ניידת של מכון ספרא לחקר המוח. יד ראשונה.

"(. הרכב האיבזור)להלן: "למכרז זה ' בבנספח  הכל כמפורט ,ריהוט קבועאיבזור ו רכב כוללהתוספות: 
שיועבר גם הוא לרשות הקונה ולשימושו. ככל שיחפוץ יהיה רשאי הקונה לפרק את  האיבזוריימכר ביחד עם 

האוניברסיטה מובהר כי  אך זאת לאחר המכירה בלבד ועל חשבונו. האיבזור או חלקו/לבצע שינוי ייעוד
 .והם יימסרו במצבם הקיים איבזורוההמערכות הרכב אחראית לטיב  אינה

        
 הוראות כלליות

 החדש פניהל לצאת או, הממנ חלקים לבטל או הלבטל או פניה זו היקף את לצמצם רשאית האוניברסיטה 
בכל שלב  פניהה ביטול בעקבות שהוא כל פיצוי מקרה בשום תשלם לא האוניברסיטה. שהיא סיבה מכל

 .למציעים תועבר פניהה ביטול על הודעה. שהוא

 כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר ועמדאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מהאוניברסיטה תהיה רש ,
 אי בהירויות המתעוררות בעת בדיקת ההצעות.

 ביותר או כל הצעה אחרת שהיא. אין בעצם פירסום  גבוהההאוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל ההצעה ה
 .הםמשום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פי פניה זומסמכי 

  האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש שלא באופן, בתנאים ועפ"י הוראות
זה. האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין בה התייחסות  מכרז

 יברסיטה מונע הערכת ההצעה כדבעי.נלאחד מסעיפי ההזמנה, שלדעת האו

 להתקשרותו/או  פניה זוסמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים ל 
 תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד. 

 
 בברכה,

 מיםומנהלת מחלקת רכש ופרס – נחמה ברמן
 אגף משק ומבנים
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 א'נספח 

 
 

 319נטר ילמכירת רכב מרצדס ספר 491/17מס' מכרז טופס הצעה ל
 
 

          אנו הח"מ 

 _________________________________________כתובת

 :_________________________________  e-mailטלפון:______________________    

)ככל שמדובר מס' עוסק מורשה /מס' זיהוי/רישום של חברה, שותפות או אגודה שיתופית

       : בתאגיד/עוסק מורשה(

       

, בדקנו את הוראות המכרז שבנדוןבתשומת לב ובקפדנות את כתב לאחר שקראנו, בחנו ובדקנו 

כל ההסברים הדרושים אותם ביקשנו מכם, מציעים בזאת הצעתנו,  קיבלנווהרכב ותכולתו 

 במכרז. לרכישת הרכב כמוגדר

 

ש למלא את )י כולל מע"מ₪  הנו ______________ רכישת הרכבעבור  המחיר המוצע על ידינו

 המחיר המוצע בשקלים חדשים כולל מע"מ(

 

להעביר את התשלום בהמחאה בנקאית לטובת אוניברסיטת אנו מתחייבים ככל שנזכה במכרז 

 ימי עסקים ממועד ההודעה על הזכיה.  7בתוך על חשבוני  הרכבחיפה ולבצע העברת בעלות על 

 

והם  איבזורהמערכות וההרכב, לטיב אחראית  אינההאוניברסיטה אנו מצהירים כי ידוע לנו ש

ככל  , או פירוק תכולה,שינוי יעודואנו מוותרים על כל טענה בענין זה.  יימסרו במצבם הקיים

 ועל חשבונו. באחריות קונה הרכבשיתבצע הינו 

 

יום  30נו מאשרים ומסכימים שהצעתנו זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך א

 במכרז.הצעות כנקוב מהמועד הסופי לקבלת 

 

    :   *חתימת מגיש ההצעה

   :   *חותמת מגיש ההצעה

        תאריך:              

 

 *ככל שהמציע הינו תאגיד יש להחתים את מורשי החתימה של התאגיד.
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 'בנספח 
 איבזור הרכב

 
  
 בידוד וציפוי תקרה דיקט+ סקאי. .1
 בד קטיפתי + בידוד.ציפוי דפנות עד לתקרה כולל דלתות דיקט+  .2

 + סרגלי אלומיניום היקפיים. PVCרצפת דיקט +  .3
 כיור על בסיס עץ. .4
 מיכל מים עם ברז מעל הכיור + מיכל איסוף. .5
 ס"מ. 60נשלפת חשמלית בדלת הזזה, באורך מדרגה  .6
 ארון משרדי. .7
 בצורת ר לפי סקיצה.משרדי שולחן  .8
 מגירות אחסון. .9

 מל מעל השולחנות.חש יחיבור 4. 10
 .לוח חשמל  .11
 .תאורת תקרה  .12

 .(לת החימום יש להפסיק פעולת המזגןבהפע) 220Vחימום מים לכיור  .13
 מערכת מוביליי.  תותקנמברכב  .14
 .עילי בשטח המעבדה הניידת )להבדיל ממזגן הרכב שנמצא בקבינה(מזגן  .15
 )המזגן העילי הוא בנוסף למזגן בשטח המעבדה הניידת.ואת המזגן העילי  מעלוןהמפעיל את הגנרטור . 16

 של הרכב הנמצא בקבינה(.
 .מייצבים 4. 17
 
 

 .והם יימסרו במצבם הקיים איבזורוההמערכות הרכב אחראית לטיב  אינההאוניברסיטה מובהר כי 
 ועל חשבונו. באחריות קונה הרכבככל שיתבצע הינו  , או פירוק תכולה,שינוי יעוד

 


