מכרז מס' 20/048
חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן – "החברה"( מזמינה בזאת הצעות לאספקת כלי
רכב בשיטת הליסינג התפעולי) .להלן – "העבודה"(.
תקופת ההתקשרות הינה שלוש שנים .לחברה תהיה אופציה להארכה ,עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי ,ב 3 -תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת.
תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .1המציע רשום בכל מרשם המתנהל על-פי דין לעניין התקשרות זו ,וכן ברשות המציע
כל הרישיונות הנדרשים על-פי דין לביצוע ההתקשרות
 .2המציע הינו תאגיד שנרשם כחוק בישראל.
 .3למציע אישור תקף בהתאם לחוק גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס( התשל"ו ) ,1976 -אישור רואה חשבון או פקיד שומה על ניהול ספרי
חשבונות כדין ,ואישור על דווח למע"מ(.
 .4לא עומדות כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ,ו/או מי ממנהלי המציע תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס
נכסים.
 .5המציע בעל רישיון תקף במועד הגשת ההצעה להפעלת משרד להחכרת רכב
)ליסינג( מאת המפקח על התחבורה ,בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים
)הסעים סיור ,הסעה מיוחד והשכרת רכב( ,תשמ"ה – .1985
 .6המציע בעל צי רכב הכולל לפחות  2,500כלי רכב.
 .7המציע בעל פריסה ארצית של סניפים/מוקדים ובעל חמישה מוקדי שרות ברחבי
הארץ לכל הפחות )יובהר כי לא ניתן לעמוד בתנאי זה באמצעות קבלן משנה(.
 .8המציע בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות ארבע שנים רצופות אחרונות במתן
שירותי ליסינג תפעולי לרכב.
 .9במועד הגשת ההצעות ,המציע מספק שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב ,ל 4 -גופים
לפחות בכמות שלא תפחת מ 50 -כלי רכב לכל אחד מהם.
המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמפרט
השירותים ,כאמור לעיל.

המועד האחרון להגשת הצעות –  ,25.3.2020לתיבת המכרזים במשרדי החברה.
כניסת עובדי המציע למתקני החברה תותר רק לאחר אישור קב"ט החברה והרשויות
המוסמכות ,כמפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה או לקבלם ללא תשלום )בתאום
מראש באמצעות פנייה לעו"ד מאיה בן דור ,בדוא"ל  (proposals@pei.co.ilבמשרדי
החברה ברחוב הסדנאות  ,3א.ת .הרצליה ,בקומה .1
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .החברה שומרת
לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מי מהמציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר החברה  www.pei.co.ilובעיתונות בשפה הערבית ,ברם
הנוסח המחייב הינו הנוסח העברי.

