אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות
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סימוכין240706:

לכבוד
משתתפי מכרז 20/048

הנדון :מכרז  – 20/048ליסינג רכבי חברה – מסמך הבהרות מס' – 3
עדכון נספח ה'  -ההצעה הכספית ,כתב הכמויות ומחירי השירות

 .1מצ"ב נספח ה' למסמכי המכרז מעודכן.
 .2הנכם מתבקשים לצרף נספח זה להצעתכם במסגרת המכרז.

בברכה,
שרון אשכנזי-שטלריד
מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות
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נספח ה' – מעודכן – מעודכן לתאריך 11.5.20

ההצעה הכספית ,כתב הכמויות ומחירי השירות
במתן הצעה כספית למכרז פומבי ______ למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור תש"ן ,אנו
מתחייבים לתנאים הבאים:
 .1אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ,בחנו והבנו את מסמכי המכרז למתן השירות שבנדון,
ולאחר שבדקנו את כל המידע הנוגע לעלויות ,כמפורט בהזמנה להציע הצעות ובחוזה,
מציעים לתש"ן את השירותים כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז.
 .2הננו מצהירים ומתחייבים בזה ,כי אם הצעתנו תזכה במכרז נהיה מסוגלים ,ביום
שנקבע לתחילת מתן השירותים על פי המכרז ,לתת את השירותים ,עפ"י הדרישות
הישימות המפורטות במכרז ובהסכם על נספחיו.
 .3המחיר שעל פיו יבחר הזוכה הוא הסכום כולל מע"מ שמוכר על פי חוק לתש"ן .תש"ן
לא תשלם כל תשלום מראש ,ועל בסיס זה אנו מתבקשים לציין את המחירים כמפורט
כאן .המחיר כולל את כל ההוצאות ,האגרות וההיטלים הכרוכים בשכירות הרכב.
במידה ועד מועד הרכישה ,יחול שינוי מחיר כלי הרכב אצל היבואן ,יותאם המחיר על
פי הנוסחה שלהלן .יובהר כי המחירים מתייחסים לאותו דגם של כלי רכב ללא כל שינוי,
לרבות עקב שינוי פני הרכב .כמו כן ,לזוכה תעמוד הזכות לסרב לספק את הדגמים
החדשים במחיר שהחברה תדרוש.
 .4עוד מובהר כי כלי רכב שהוזמן והתקבל ,התשלום בגינו לא יועלה בשום דרך מעבר
להפרשי ההצמדה כמופרט בנספח ח' 1להסכם ההתקשרות.
 .5המחירים אשר מוצעים בחוזה זה יהיו תקפים למחירון שנת .2020
"אנו מאשרים כי לא נהיה זכאים לכל תוספת במחיר ,לרבות במקרה של עליית מחירים.
ובלבד שההזמנות תגענה תוך  12חודשים מעת החתימה עם הזוכה ,ובלבד שרק
במקרה של עליית מחירי כלי הרכב לפי מחיר היבואן ,תאפשר לזוכה להעלות ביחס
של  80%את מחירי הליסינג .כלומר ,אם תהיה עלייה במחיר של  ₪ 1,000יעלה מחיר
הליסינג לכל היותר ב ₪ 800 -לכל התקופה קרי ב ₪ 22.2 -לחודש( .כולל מע"מ).
יובהר כי תוספת המחיר תינתן רק עבור רכבים חדשים" הגבלת ק"מ :בממוצע תחול
הגבלת ק"מ של  38,000ק"מ לשנה לקבוצה א' ,ו 64,000 -ק"מ לקבוצה ב' ככל
שקבוצה ב' תיכלל בהסכם ההתקשרות.
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לתש"ן ישנם כ 55 -כלי רכב בעסקות ליסינג קיימות .בכוונתה להחליף כלי רכב אלה
אצל הזוכה וזאת במשך תקופת ההסכם לרבות בתקופת הארכתו.
 .6סוגי כלי הרכב המוצעים והמחירים( :יש למלא את העלות לפי הפרמטרים שמופיעים
בטבלה יש למלא הצעה לכל אחד מסוגי כלי הרכב) .הצעה שלא תעמוד בדרישה זו
תיפסל.
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 .1להלן הצעתנו:
כלי הרכב שבמסגרת מכרז הליסינג של תש"ן לפי  38,000אלף ק"מ  -קבוצה א'
מ.ס סוג הרכב
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

מחיר המחירון

 SUNטויוטה קורולה היברידית 1.8
137,900
רנו גראנד קופה דיזל 1.5
136,990
 PREMIUMיונדאי איוניק
141,900
סקודה אוקטביה טורבו בנזין רובוטית 134,990 1.5
 ACTIVEטויוטה פריוס היברידית
144,900
קיה סיד דיזל סטיישן  1.6דיזל
143,900
X2דאצ'ה דאסטר 4 1.5
109,990
 LXקיה נירו היברידית 1.6
144,900
קיה ספורטאג'  1.6טורבו דיזל 153,900 URBAN
ניסן קשקאי  1.5טורבו דיזל ACENTA
151,990
בנזין  SVניסן אליטמה
169,990
 ACTIVEפיג'ו  1.5 3008דיזל
159,990
מאזדה 2.0 6
175,900
מיצובישי אאוטלנדר  7מקמ
171,900
 ACENTAניסן אקסטרייל  7 1.7מקומות
184,990
טויוטה פריוס +היברידית  7מקמ' 1.8
169,900
 TSIסקודה קארוק Ambition1.5
153,990
איירקרוס  C5סיטרואן 1.4 TCI
152,990
רנו גרנד סניק  7מקומות ,בנזין
164,990
רנו קוליאוס דיזל
164,990

כמות

שכירות
אחזקה
לפני מע"מ לפני מע"מ

ביטוח
ורישוי

סה"כ כמות
סה"כ כולל
משוערת
מע"מ
כולל מע"מ

6
5
5
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
47

כלי הרכב שבמסגרת מכרז הליסינג של תש"ן לפי  64,000אלף ק"מ  -קבוצה ב'
מ.ס סוג הרכב
1
2
3
4
5
6
7
8

מחיר המחירון

137,900
 SUNטויוטה קורולה היברידית 1.8
136,990
רנו גראנד קופה דיזל 1.5
164,990
רנו קוליאוס דיזל
קיה ספורטאג'  1.6טורבו דיזל 151,900 URBAN
ניסן קשקאי  1.5טורבו דיזל 151,990 ACENTA
159,990
 ACTIVEפיג'ו  1.5 3008דיזל
 ACENTAניסן אקסטרייל  7 1.7מקומות 184,990
152,990
איירקרוס  C5סיטרואן 1.4 TCI

כמות

סה"כ כמות
שכירות אחזקה ביטוח סה"כ כולל
משוערת
מע"מ
לפני מע"מ לפני מע"מ ורישוי
כולל מע"מ

1
1
1
1
1
1
1
1
8
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ידוע לנו כי מדובר בכמות מכוניות משוערת והכמות המדויקת תסוכם עם הזוכה .עוד ידוע לנו
כי תש"ן אינה מתחייבת להזמין את כל כמות הרכבים המפורטת לעיל וכן היא אינה מחויבת
להזמין את כל סוגי כלי הרכב המפורטים לעיל והדבר תלויה בצרכיה ועל פי שיקול דעתה.
תש"ן רשאית להחליף סוגי רכב מתוך אלה המצוינים בטבלה ,באחרים המצוינים בטבלה
באותם התנאים.
בדיקת הזוכה תתבצע ע"י בדיקה והשוואת העלות הכוללת כולל מע"מ שמוכר על פי חוק לתש"ן
של סך כל כלי הרכב הרשומים כאן.
ידוע לנו כי תש"ן רשאית אך לא חייבת להזמין מאיתנו רכבים נוספים בכמות העולה על הכמות
המשוערת ,באותו מחיר ובאותם התנאים הנקובים לעיל.
חברת הליסינג _________________ :חתימה וחותמת_________________ :
כתובת _______________________:טלפון_____________________ :
מס' תאגיד _______________:פרטי איש הקשר________________________:
דואר אלקטרוני__________________________:

אישור עו"ד
אני הח"מ עו"ד ______________ מ.ר________ .המשמש כעו"ד של התאגיד
__________ ח.פ ,__________ .מאשר בזאת כי ביום _______ התייצבו בפני ה"ה:
_________ ת.ז____________ .
_________ת.ז_____________ .
המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם החברה הנ"ל ,ולאחר שזיהיתי אותם על פי תעודת הזהות
שהציגו בפני ,חתמו על מסמך זה בפני.

תאריך___________ :

חתימת עו"ד ____________
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