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 אספקת שירותי השכרת רכב בליסינג תפעולי ל
 

תאגיד מי שמש בע"מ )להלן: "התאגיד" או "המזמין"( מזמין בזאת הצעות לאספקת שירותי השכרת רכב 
 .בליסינג תפעולי על פי הזמנות התאגיד, והכול כמפורט במסמכי המכרז

 

 מציעים העונים על הדרישות הבאות במצטבר:רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק 

ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת וכל המסמכים והאישורים הנדרשים יהיו על שמה  .1

 של אותה ישות משפטית.

לעניין קיום הוראות   1976  –המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   .2

והכל מבלי לגרוע   1987  –מום, התשמ"ז  וחוק שכר מיני  1991  –חוק עובדים זרים, התשנ"א  

 ועל פי דין. 1976 –מסמכויות המזמין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

לעניין העסקת  1976 -המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .3

מבלי  והכל 1998 -עובדים עם מוגבלות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 ועל פי דין. 1976 –לגרוע מסמכויות המזמין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

המציע מחזיק ברישיון תקף להפעלת משרד להחכרת רכב )ליסינג( בתוקף, בהתאם לסעיף  .4

לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )היסעים, סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(,  5

 1985-תשמ"ה

בעל צי רכב המשמש להשכרת רכבים בשיטת הליסינג התפעולי הכולל לפחות המציע הינו  .5

 כלי רכב. 1,500

ק"מ מבית שמש ,  36מרוחק עד בעל פריסה ארצית של סניפים/מוקדים. סניף המציע הינו  .6

נקודת -"סניף" לעניין זה  .ק"מ מתל אביב הינם חובה  36ברדיוס של    סניףו  סניף בירושלים  

שירותי תחזוקה, טיפולים  קבלת  לצורךשירות בה ניתן לקבל ו/או למסור כלי רכב, 

ותיקונים בכלי הרכב, לרבות באמצעות קבלני משנה וחברות השכרת רכב, עימם קשור 

 המציע.

 המציע מספק שירותי תחזוקה מלאים לכלי הרכב בכל רחבי הארץ. .7

וכח בישראל של לפחות חמש שנים רצופות במתן שירותי ליסינג בעל ניסיון מהמציע הינו  .8

 רכב.ל תפעולי

גופים  3-מספק שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב, במועד הגשת ההצעה מטעמו, ל המציע .9

 כלי רכב לכל אחד מהם. 150-ובכמות שלא תפחת מ לפחות

 ממוחשבת לניהול צי הרכב.  מנהל מערכתהמציע  .10

 .כנדרש על פי דין מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה ממשרד התחבורה המציע .11

 המציע מנהל ספרים כחוק. .12
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 בכבוד רב ובברכה,                                                                                                       
 ארנרייך הו יישע   

 יו"ר תאגיד מי שמש

                                                                                                             


