עיריית הרצליה
מכרז פומבי מס' 12‐2015‐18
לרכישת כלי רכב פרטיים
הודעה
 .1עיריית הרצליה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת יבואני רכב להגיש הצעות לרכישת כלי רכב ,הכל
בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 .2המכרז הינו לרכישת כלי רכב חדשים משני סוגים העונים על הקבוע במפרט הטכני ,המצורף כנספח א'
למסמך זה –
א.
ב.

סוג  – 1כלי רכב במחיר יבואן שלא יפחת מ ₪ 135,000-ולא יעלה על  ₪ 142,000כולל מע"מ
ותוספות.
סוג  - 2כלי רכב במחיר יבואן שלא יפחת מ ₪ 142,000-ולא יעלה על  ₪ 172,000כולל מע"מ
ותוספות.

 .3לכל סוג ייבחר זוכה אחד ,ואפשר שאותו זוכה ייבחר לספק את כלי הרכב ליותר מסוג אחד.
 .4רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות,
הצעותיהם עומדות בכל התנאים המוקדמים להגשת הצעות ,המפורטים להלן:
א .המציע הינו תאגיד רשום בישראל כדין.
ב .המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
ג .למציע רישיון יבוא )יבואן רכב מורשה( תקף מטעם משרד התחבורה.
 .5ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל מקרה( במזומן בלבד ,של
) 1,000אלף( שקלים חדשים ,במזכירות ועדת המכרזים של העירייה )להלן" :ועדת המכרזים"( ,ברחוב
הנדיב  ,2הרצליה ,בימים א' ,ג' ,ד' ,ה' בין השעות  12:00-08:00וביום ב' בין השעות .18:00-16:00
 .6על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ,לטובת
העירייה ,בסך של ) 50,000חמישים אלף( שקלים חדשים ,כמפורט במסמכי המכרז להלן.
 .7ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי
 michalf@herzliya.muni.ilלא יאוחר מיום .1.4.2015

המכרז,

באמצעות

דואר

אלקטרוני

 .8ההצעות תימסרנה ,במסירה אישית ,לא יאוחר מיום  13.4.2015עד השעה  12:00בצהרים ,למזכירות ועדת
המכרזים ,רחוב הנדיב  ,2הרצליה .ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים
עד המועד האמור.
 .9אין להגיש הצעה על-ידי מספר מציעים במשותף ,והצעה משותפת שכזו תיפסל.
 .10בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של העירייה על-פי מסמכי המכרז ו/או על-פי כל דין ,מובהר בזאת ,כי
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש ,וכן את הזכות שלא לקבל אף
הצעה שהיא.
בברכה,
משה פדלון
ראש העירייה

נספח א' לכתב ההזמנה

מפרט טכני – סוג 1
.1

רכב פרטי נוסעים /פנאי שטח קטן /בינוני ,4*2בעל  4דלתות 5 /דלתות ,שנת השקה  2009ואילך;

.2

 5נוסעים כולל נהג;

.3

מנוע בנזין בנפח  1,500עד  2,000או  1,400טורבו;

.4

מחיר הרכב על-פי מחירון שלא יפחת מ ₪ 135,000-ולא יעלה על  ₪ 142,000כולל מע"מ ותוספות;

.5

אורך הרכב לפחות  4230מ"מ;

.6

הספק המנוע  100כ"ס לפחות;

.7

מומנט מנוע  15קג"מ לפחות;

.8

תיבת הילוכים אוטומטית/רובוטית;

.9

מערכת ;ABS

.10

מערכת בקרת יציבות ;ESP

.11

 6כריות אוויר לפחות;

.12

נעילה מרכזית;

.13

אימובילייזר;

.14

חלונות חשמל;

.15

מזגן מקורי;

.16

מתקן/זמזם התראה לאורות דולקים או כיבוי אורות אוטומטי

.17

רדיו דיסק ;MP3

.18

מערכת אלקטרונית למניעת תאונות (מוביליי);

.19

צבע לבן או צבע על-פי דרישה .ההספקה בהתאם לזמינות .לא תהיה תוספת מחיר בגין דרישה לצבע;

.20

עמידה בכל דרישות הדין לרבות פקודת התעבורה והתקנות שהותקנו מכוחה.

מפרט טכני – סוג 2
.1

רכב פרטי נוסעים או רכב פנאי שטח , 4*2בעל  4דלתות 5 /דלתות ,שנת השקה  2009ואילך;

.2

 5נוסעים כולל נהג;

.3

מנוע בנזין בנפח עד ;2,000

.4

מחיר הרכב על-פי מחירון שלא יפחת מ ₪ 142,000-ולא יעלה על  ₪ 172,000כולל מע"מ ותוספות;

.5

אורך הרכב לפחות  4230מ"מ;

.6

הספק המנוע  140כ"ס לפחות;

.7

מומנט מנוע  19קג"מ לפחות;

.8

תיבת הילוכים אוטומטית/רובוטית;

.9

מערכת ;ABS

.10

מערכת בקרת יציבות ;ESP

.11

 6כריות אוויר לפחות;

.12

נעילה מרכזית;

.13

אימובילייזר;

.14

חלונות חשמל;

.15

מזגן מקורי;

.16

מתקן/זמזם התראה לאורות דולקים או כיבוי אורות אוטומטי

.17

רדיו דיסק ;MP3

.18

מערכת אלקטרונית למניעת תאונות (מוביליי);

.19

צבע לבן או צבע על-פי דרישה .ההספקה בהתאם לזמינות .לא תהיה תוספת מחיר בגין דרישה לצבע;

.20

עמידה בכל דרישות הדין לרבות פקודת התעבורה והתקנות שהותקנו מכוחה.

