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 לאספקת רכב מסוג מנה להציע הצעותהז 105/18/2  מס׳:פומבי מכרז 
 ישוב עמנואל ל 4X4סוברו פורסטר 

 

"( המועצה": )להלן עמנואל המקומית המועצה ידי על הצעות להציע הזמנה, בזאת מוגשת .1
וכל זאת,  לצורך  1992"ב התשנבהתאם לכללי המועצות המקומיות )מכרזים( יהודה והשומרון, 

או צובישי אאוטלנדר יממסוג  ביטחון עבור מחלקת הביטחון של הישוב עמנואל אספקת רכב

 "(. הרכב)להלן: " 2018שנתון   4X4 סוברו פורסטר
  

 העומדים בכל תנאי הסף של המכרז.רשאים להגיש הצעות אך ורק מציעים  .2

 

 kabat@emanuel.muni.ilופרטים נוספים ניתן לקבל במייל את כלל מסמכי המכרז  .3
 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהם, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז   .4
 יחולו על המציע באופן מוחלט ובלעדי.

 

בצירוף מסמכי המכרז החתומים שהם סגורים  לאספקת הרכבהצעות מועד אחרון להגשת  .5
 עטפה שתגיע לאחר מועד ההגשהמ. 12:00בשעה  2018.1121. תאריךלבמעטפה הינו עד 

תיבת למסירה ידנית  באמצעותתיעשה  של מסמכי המכרז ההגשה. לא תתקבל הנקוב לעיל
המקומית עמנואל ברחוב כיכר  המועצה במועצההמכרזים המוצבת בכניסה ללשכת ראש 

רכב אספקת  105/18/2 פומבי מספרעבור מכרז , כאשר על גבי המעטפה יצוין "1הרמב"ם 
הצעות בצירוף מסמכי המכרז שישלחו בדואר ". עמנואל לישוב 4X4 סוברו פורסטרמסוג 

 או באמצעות פקס לא יתקבלו לרישום כלל ולא ישתתפו במכרז.
 

בין האמור  הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה .6
 גוברים. מסמכי המכרז -בהזמנה זו לבין האמור במסמכי המכרז 

 

שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז יש לשלוח לדוא"ל:  .7
kabat@emanuel.muni.il  12:00בשעה  187.11.עד ליום   

 
 
   עזרא גרשי    

 המקומית עמנואל           ראש המועצה                   
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 הסף ופרטי המכרזתנאי     

 

 .מחלקת הביטחוןמתכננת להצטייד ברכב ביטחון עבור  מועצה מקומית עמנואל

 

 :רע"פ מפרט פקע"למפרט הרכב  דרישות הסף .1

 

 (2018קילומטר" שנת  0כל חברה ) ": המציעות חברותה •

 4X4 סוברו פורסטר סוג הרכב:  •

 צבע הרכב: לבן •

 קילומטר"( 0) " 2018 הרכב: שנתון •

 )לפחות( 2.0 –נפח מנוע  •

 )לפחות( 150 –כ"ס  •

 אוטומטי •

 4X4משולב  •

 

 הרכב יכלול:

 יתרון - (מערכת שליטה מרחוק )כדוגמת איתוראן או חברה אחרת 1.1

 יתרון – וו גרירה 1.2

 .מערכת מולטימדיה 1.3

 .מזגן 1.4

 

עם רכב מסוג איסוזו  רייד איןטאופציה ללכלול צעת המחיר ה לע דרישות ההצעה: .2

 אלף יד ראשונה )לפני בדיקה(. 200 -ק"מ 2012 -דימקס  שנת

)הרכישה אושרה על  ע"י משרד הביטחון : עד שבוע מקבלת הכסףהתמורה מועד תשלום .3

 . ידם(

 kabat@emanuel.muni.il  :לברורים כתובת הדואר האלקטרוני

 

   עזרא גרשי 
 המקומית עמנואל           ראש המועצה                   

 


