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 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ 

להתקשרות בהסכם למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור  01/2019מכרז 
 טוח נזקי טבע בחקלאות בע"מיהקרן לב -קנט 

מציעים העומדים בתנאים המפורטים מזמינה בזאת "( קנטהקרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן: "
 "(.השירותים)להלן: " ליסינג תפעולילמתן שירותי , עמהלהלן, להגיש הצעות להתקשרות בהסכם 

 מצוי במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק מהם. השירותיםתיאור מפורט של 

קנט או עד סיום תקופת השכירות של  מיום חתימת ההסכם על ידי חודשים 36 -תהא לתקופת ההתקשרות 
תהא רשאית להאריך את תקופת לפי המאוחר. קנט  -כל אחד מכלי הרכב שהוזמנו במסגרת ההתקשרות 

ולגבי ההסכם הכללי , לגבי כל סוג רכב בנפרד חודשים נוספים 36למתן השירותים לתקופה של  ההתקשרות
 .והכל באותם תנאים והכל כמפורט בהסכם

 תנאי סף .1

רשאים להציע הצעות אך ורק מציעים העומדים במועד הגשת הצעתם בעצמם, בכל התנאים 
 באופן מצטבר: הבאים המוקדמים 

 ;הינו תאגיד הרשום בישראל או שהינו עוסק מורשה הרשום בישראל .1.1

בידי המציע כל האישורים והרישיונות הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת עסקו ולעיסוק  .1.2
למתן השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לדרישתה של כל רשות בתחום הליסינג וכן 

 מוסמכת;

מהמועד שקדם למועד להגשת הצעות באספקת  לפחותשל חמש שנים ניסיון  ציעלמ .1.3
לקוחות רכבים בשיטת "ליסינג  שלושהבמהלכן סיפק לפחות ל נשוא המכרזהשירותים 

 רכבים לכל לקוח.  100תפעולי", בהיקף של 

אי סף זה מחמירה עם הקבוע בתוספת לחוק חובת המכרזים וזאת מובהר כי דרישת תנ
בפריסה ארצית, זמינות גבוהה, והצורך בקבלת שירותים  קנטלאור אופי פעילות 

 ופרמטרים נוספים המאפיינים חברות הפועלות בהיקף רחב. 

המציע מפעיל, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, מרכז פניות ומתן שירותי  .1.4
 ימים בשבוע. 7שעות ביממה,  24ך, גרירה וחילוץ תיקוני דר

מעביד -)ביחסי עובד המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות התעבורה .1.5
 . או כקבלן(

יש  , וכןwww.kanat.co.il :בכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה .2
 להורידם מאתר זה.

ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז אי בהירויות או סתירות יוכל המציע לפנות בכתב לקנט  .3
ת/הבהרות תשובו. 14:00בשעה  20.1.2019עד ליום  וזאת michrazim@kanat.co.ilלכתובת דוא"ל:

 .קנטיפורסמו באתר האינטרנט של 

וזאת עד ליום  ,michrazim@kanat.co.il לשלוח לדואר אלקטרוני שכתובתו:את ההצעות יש  .4
הצעות שיישלחו למייל זה לאחר המועד האמור לא יתקבלו. לאחר שליחת  .23:00בשעה  31.1.2019

ההצעה יש להמתין לקבלת מייל חוזר המאשר קבלת ההצעה. מקרה בו לא התקבל אישור כנדרש, על 
 .לקבלת אישור כאמור 2263146-073המציע ליצור קשר עם קנט, בטלפון: 

http://www.kanat.co.il/
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מובהר בזאת כי מועד הגשת ההצעה יהא המועד בו יתקבל המייל, ובו הצעת המציע, בתיבת הדוא"ל  .5
 של קנט.

ודל המקסימלי של קובץ ההצעה אותו ניתן לשלוח לתיבת הדוא"ל המצוינת לעיל הינו עוד מובהר, הג
10 MB בשל כך, מציעים שקובץ ההצעה המוגש על ידם כבד ממשקל זה, מתבקשים לפצל את הצעתם ,

 ולאשר קבלה עבור כל אחד מהמיילים שנשלחו על ידם.  –למספר מיילים 

את הזכות  הלעצמ תשומרוהיא  ה ביותר או הצעה כלשהיאינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכ קנט .6
 .הבלעדי והסופי הדעת לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי  .7
 המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.

 בכבוד רב,

  קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ


