
 אוניברסיטת חיפה

 MAX-D 4x4איסוזו  מסוג למכירת רכב 28/2021מס' מכרז 

 כללי .1

 הבבעלותש D-MAX 4x4 איסוזומסוג ת למכור רכב נמעוניי "(האוניברסיטה)להלן: " אוניברסיטת חיפה
 "(. הרכב)להלן: "

 לרכישת הרכב. ההצעלהגיש האוניברסטה מזמינה אותך בזאת 

 . אוניברסיטה )"מכרזים" בדף הבית(האינטרנט של ה באתר מכרזמסמכי הבניתן לעיין 

בתיאום  1.6.2021ג' לראות את הרכב מוזמנים לעשות זאת עד לא יאוחר מיום מציעים המעוניינים להגיע 
  .178224-5260 טל' ב  ,אריק בן ארוש עם מרמראש 

 

 נתוני הרכב .2

 יד: ראשונה.    .3000תא כפול  LS  D-MAX4x4 איסוזו

  כ"ס(. 163סמ"ק ) 2500 טורבו דיזל: מנוע     .124,000 קילומטראז':

 בעלות נוכחית: אוניברסיטת חיפה    .אוטומטית ם:תיבת הילוכי

  .16.12.2021לתאריך   טסט עד   .2015דצמבר  :עלייה לכבישתאריך 

  .לבן: צבע

 ספת. התו הרכב יימכר עם .תוספת של ארגז סגור, תפוח גרירה ואונקל : הרכב כוללתוספות

בעיקר לסיורים בתוך שטח קמפוס של אוניברסיטת חיפה הרכב שימש את מחלקת הביטחון 
 האוניברסיטה.

המערכות לרבות  ,הרכבאחראית לטיב  אינההאוניברסיטה הרכב יימסר במצבו הקיים וכי מובהר כי 
 .המותקנות בו תוהתוספו

 

  אופן הגשת ההצעה .3

 ,הצעתו. המציע יחתום על כנספח א'המצורף למכרז זה ה ההצעעל גבי טופס הצעתו ערוך את המציע י

לא יאוחר עד  michrazim@univ.haifa.ac.il: לכתובת ויעבירה באמצעות דואר אלקטרונייסרוק אותה 
  ."(המועד האחרון להגשת הצעות)להלן: " 12:00 בשעה 3.6.2021ה'  מיום

 יחתום על טופס ההצעה באמצעות מורשי החתימה מטעמו. -ע שהנו תאגיד מצי

 ר אלקטרוני.באמצעות דואההצעות למכרז מעליה כל אחריות למשלוח  ההאוניברסיטה מסיר

כל טענה נגד האוניברסיטה, בגין למציע כנדרש. לא תהא שהצעתו למכרז התקבלה לוודא  המציעבאחריות 
 הגשת ההצעה., או כל טענה אחרת באשר לאופן בלת הצעתו בדוא"לקו/או אי הדוא"ל אי תקינות 

 יובהר, כי הצעה למכרז שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תובא לדיון.

 הגשת ההצעה מהווה הסכמה לכל תנאי המכרז.

 .ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות 30ההצעה תישאר בתוקפה למשך 
 

  בחירת הזוכה .4

 במכרז.יזכה  המחיר הגבוה ביותרשיציע את  המציע

 Best&Finalהאוניברסיטה תבצע הליך של , המועמדות לזכייה קרה של שוויון בין מספר הצעותבמ

(B&F במסגרתו ,)לא יציע ש. מציע משופרת ת מחיריידרשו המציעים בעלי ההצעות הזהות להגיש הצע
 הצעתו המקורית.  , תילקח בחשבוןמשופרתהצעה 

 כזוכה. יוכרז , B&F-הליך המסגרת בהמחיר הגבוה ביותר  המציע שיציע את

mailto:michrazim@univ.haifa.ac.il
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 בעלותההעברת ולפעול לבהמחאה בנקאית לטובת אוניברסיטת חיפה הזוכה יידרש להעביר את התשלום 
כנגד קבלת התשלום,  ההודעה על הזכיה.קבלת ימי עסקים ממועד  (7) שבעה בתוך , והכלעל חשבונו רכבב

 ה בלבד. האוניברסיטה תמציא לזוכה קבל

 חשבונית מס.לזוכה א ילא תוצבהקשר זה, יובהר, כי האוניברסיטה הינה מלכ"ר ולכן, 

 ככל שהבעלות לא תועבר עד למועד האמור, האוניברסיטה תהא רשאית להתקשר עם המציע הבא בתור.

 

 הוראות כלליות .5

 פניהל לצאת או, הממנ חלקים לבטל או הלבטל או פניה זו היקף את לצמצם רשאית יטההאוניברס .5.1
 פניהה ביטול בעקבות שהוכל פיצוי מקרה בשום תשלם לא האוניברסיטה. שהיא סיבה מכל החדש

 .למציעים תועבר פניהה ביטול על הודעה. בכל שלב שהוא

, כדי לקבל הבהרות או כדי ועמדהאוניברסיטה תהיה רשאית לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל כל מ .5.2
 עת בדיקת ההצעות.להסיר אי בהירויות המתעוררות ב

. אין בעצם פירסום כלשהיהצעה את ההצעה הזולה ביותר או האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל  .5.3
לא תהא כל טענה למציעים  .הםמשום התחייבות מצד האוניברסיטה להתקשר על פי פניה זומסמכי 

 .לפיצוי ו/או תשלום ו/או החזר הוצאות מכל סוג שהוא םזכאי יולא יהוהם בקשר לכך 

האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לפסול כל הצעה אשר תיערך ותוגש שלא באופן, בתנאים ועפ"י  .5.4
זה. האוניברסיטה תהיה רשאית שלא להתייחס להצעה בלתי סבירה ו/או להצעה שאין  מכרזהוראות 

 יברסיטה מונע הערכת ההצעה כדבעי.נבה התייחסות לאחד מסעיפי ההזמנה, שלדעת האו

ראי באופן מלא ובלעדי לקבלת כלל הרישיונות, הביטוחים, האישורים וההיתרים המציע יהא אח .5.5
 הנדרשים על פי דין לצורך רכישת הרכב. 

 הזוכה במכרז ישא באופן בלעדי ומלא בכל החיובים הנובעים מרכישת הרכב. .5.6

ו ו/א פניה זוסמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים ל .5.7
 תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה בלבד.  להתקשרות

 

 בברכה,

 טלי ביסמוט כץ עו"ד

 מנהלת מחלקת מכרזים ונכסים
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 נספח א'

  MAX-D 4x4איסוזו  מסוג למכירת רכב 28/2021 מס'מכרז טופס הצעה ל

 
_________________________, ת.ז. _____________ / מורשה חתימה מטעם  ,הח"מ יאנ

 תי, בחנתילאחר שקרא ,(מחק את המיותר) _________________, ח.פ. ____________________

 D-MAX 4x4למכירת רכב מסוג איסוזו  28/2021מס' הוראות מכרז בתשומת לב ובקפדנות את  תיובדק
כל את  תיקיבלו ,תכולתו )כהגדרתו במכרז(, לרבות את הרכב תיבדקולאחר ש, "(המכרז)להלן: "

 לרכישת הרכב. צעתיהבזאת  ה/, מציעבמסגרת המכרז מכם תיאותם ביקשלי ושים ההסברים הדר

 .כולל מע"מש"ח  ______________הוא  הרכבעבור  המחיר המוצע על ידי

בהמחאה בנקאית לטובת הסכום המוצע לעיל את  להעביר , במקרה של זכייתי במכרז,ת/מתחייבהנני 
ימי עסקים ממועד  (7שבעה )בתוך והכל  ,על חשבוני ,כברבבעלות ההעברת לפעול לאוניברסיטת חיפה ו

 ההודעה על הזכיה. קבלת 

, הרכבאחראית לטיב  אינההאוניברסיטה הרכב יימסר במצבו הקיים וכי ש יכי ידוע ל ה/מצהיר הנני
 על כל טענה בענין זה. ת/מוותר יואנוהתוספות המותקנות בו, המערכות  לרבות

הביטוחים, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין לצורך רכישת הרכב  ידוע לי, כי כלל הרישיונות,
 חלים עליי באופן מלא ובלעדי.

 לשאת באופן בלעדי ומלא בכל החיובים הנובעים מרכישת הרכב. ת/הנני מתחייב

 :ליצירת קשרנוספים להלן פרטים 

  כתובת: 

 מס' טלפון:  

 דואר אלקטרוני: כתובת  

 

יש לפרט  -הנו תאגיד שמציע 
 של. ז.ת ומספרי שמותאת 

 בשם לחתום המוסמכים
 :זה למכרז בנוגע המציע

מהמועד  םמיי 30זו תישאר בתוקפה ופתוחה לקבלה על ידכם למשך  ישהצעת מ/הומסכי ת/מאשר ינא

 .זה( במכרז)כמוגדר הצעות אחרון להגשת ה

בר אי הבנה כל טענה, לרבות בד מראש על ת/רלכל האמור במסמכי המכרז ומוות ה/ומסכימ ת/מאשר יאנ
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האוניברסיטה  ה/מנועאהיה כי  ה/או אי ידיעה, ומצהיר

, בין אם תתקבל ובין אם לאו, בין הצעתי, או בקשר להוצאות שהוצאו להכנת ו/או הגשת להצעתיבקשר 
 .אם התקבלה הצעה כלשהי ובין אם בוטל המכרז

 ., כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחריםה/הירמצ יאנ

     
 תאריך  *(*)+ חותמת* **חתימה  *שם המציע

 

 יש למלא את שם התאגיד. -תאגיד  הנומציע ש *
 מורשי החתימה של התאגיד.ההצעה תיחתם על ידי  -הנו תאגיד שמציע  **

 תאגיד. נורלבנטי למציע שה ***

 


