31/08/2022
לכבוד:

פנייה לקבלת הצעות מחיר לרכישת  2רכבים חשמלאים עירוניים
ג.א.נ,.
החברה הכלכלית רהט ( )2015בע"מ (להלן" :החברה הכלכלית") מתכבדת בזאת לפנות אליכם
(במקביל לפנייתה אל גורמים אחרים העוסקים בתחום) ,ולבקש כי תציעו הצעות לרכישת  2רכבים
חשמלאים עירוניים ,כל זאת כמפורט בפנייה זו.
החברה הכלכלית הינה ארגון מקצועי המהווה זרוע ביצוע של עיריית רהט לניהול פרויקטים ביעילות
ומשמשת כמנוף כלכלי לפיתוח וקידום העיר רהט .
 .1כללי

 .1.1לפני כשנה הוקמה רשות מערך חניה עירונית בניהולה של החברה הכלכלית.
 .2תיאור המפרט הטכני .

 .2.1מס' נוסעים
 .2.2מהירות מרבית :
 .2.3משקל עצמי כולל מצברים :
 .2.4טווח נסיעה  -טעינה מלאה :
 .2.5סוג מנוע :
 .2.6הספק מנוע :
 .2.7כמות מצברים :
 .2.8צריכת חשמל ל  100ק"מ :
 .2.9קיבולת מצברים :
 .2.10זמן טעינה מלאה :
 .2.11התקנת עמידת טעינה :
 .2.12סוג מטען :
 .2.13אחריות רכב :
 .2.14אחריות מצברים :

 2נוסעים .
 80קמ"ש .
 700-800ק"ג .
 100-120ק"מ
AC
 7.5קוו"ט .
 6מצברים
 5-6קוו"ט .
 130-150א"ש .
 4-5שעות .
כולל
אוטומטי פנימי .
שנתיים .
 5שנים .

 .3לוחות זמנים של ההליך ואופן הגשת הצעות

.3.1
.3.2
.3.3
.3.4
.3.5

מובהר ,ההתקשרות עם הספק ממומנת על -ידי משרד הפנים ) באמצעות תקציב ייעודי
מוגבל בסך  ₪ 130,000כולל מע"מ  ,ובכל מקרה ,קבלת ההצעות וחתימת עם הזוכה ,תהיה
כפופה בעמידה במסגרת התקציב.
על המציע להגיש הצעת מחיר על גבי נספח א' המצ"ב .נא לכתוב הצעה כולל מע"מ.
על המציע לצרף עמוד אחד ובו מפרט הטכני המותאם לדרישות .כמו-כן יצרף המציע עד
חצי עמוד פרופיל המציע .
שאלות הבהרה יתקבלו עד לתאריך  15/09/2022בשעה . 12:00
את הצעת המחיר בצירוף מפרט טכני ופרופיל המציע יש להגיש לכתובת הדוא"ל
 baker@ecrahat.comעד לתאריך  21/09/2022בשעה  14:00הצעות שיוגשו באיחור ,לא
יבדקו.

בכבוד רב,
מחמוד אלעמור ,מנכ"ל
החברה הכלכלית רהט ( )2015בע"מ

החברה הכלכלית רהט ر
الشكة االقتصادية رهط

נספח א' :טופס הצעה כספית
.1

פרטי ממלא ההצעה:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4

.2

שם המציע:
מס' זיהוי של המציע:
החותם בשם המציע:
תפקידו:

__________________.
__________________.
__________________.
__________________.

הוראות כלליות לגבי מילוי הטופס:
 .2.1את הטופס יש לצלם ,למלא בו את כל הפרטים החסרים ,ולצרף בסריקה צבעונית
ביחד עם יתר מרכיבי ההצעה.
 .2.2את הטופס יש למלא בעט כחול בלבד ,בכתב ברור ללא שינויים ומחיקות (ככל
שרוצים לשנות ,יש לצלם את הטופס מחדש ולמלא אותו מחדש) ,וללא תוספות או
הסתייגויות .אי קיום הוראות סעיף זה ,אפילו באופן חלקי ,עלול להביא לפסילת
ההצעה.
 .2.3ככל שהצעת המציע תתקבל ,האמור בטופס זה יהווה את התמורה המגיעה עבור
הרכישה .ככל שיוכן הסכם  -טופס זה יהווה את נספח התמורה להסכם.

.3

להלן ההצעה הכספית המוצעת על-ידי המציע עבור  2רכבים :
תיאור

הצעה כספית
(כולל מע"מ)

 2רכבי חשמלאים עירוניים
.4

להצעת המחיר מצורף דף המכיל את מפרט טכני וחצי עמוד פרופיל המציע ,כמפורט בסעיף
 3.2לפניית החברה הכלכלית.

חתימה וחותמת

תאריך

החברה הכלכלית רהט ر
الشكة االقتصادية رهط

אגף הכספים
טופס פתיחת  /עדכון פרטי המוטב
 .1פרטי המוטב
שם המוטב __________________מס' ת.ז _____________ :
מספר תיק ברשויות המס . ___________ :
כתובת העסק ._____________________ :
כתובת למשלוח דואר . __________________ :
איש קשר ________________  .טלפון איש הקשר ._________________ :
 .2פרטי חשבון בנק
שם הבנק ______________ :
מספר הסניף :

_________

סמל הבנק __________ .
מספר חשבון ___________ :

אני החתום מטה ,הנני מורשה חתימה בעסק /חברה מצהיר כי הפרטים לעיל הינם נכונים
כמו כן הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי:
א .בהעדר מילוי של כל פרטי הטופס זה לא יועברו אלי תשלומים במועד.
ב .בכל שינוי בפרטים דלעיל מוטלת עליי האחריות לעדכן את הפרטים
במשרדיכם.
ג .ידוע לי בכל מקרה של ניכוי יתר בשל פרטים לא נכונים או לא מעודכנים לא
יבוצעו החזרים .כמו כן ,ידוע לי כי במקרים אלו עלי לפנות לרשויות המס
לקבלת
החזר.
 .3מסמכים מצורפים:
א .אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים (מרשויות המס ,רואה חשבון או יועץ מס)
ב .אישור בתוקף על ניכוי מס במקור
ג .אישור ניהול חשבון מהבנק או צילום שיק מבוטל של המוטב
ד .טופס  103חתום ואישור תיאום מס ממס הכנסה (במקרה של מרצה)
ה .אישור עוסק מורשה  /עוסק פטור מרשויות המס
________________
שם מורשה חתימה

_____________
חתימה וחותמת

שם הספק_____________________ :
מספר ע.מ/.ח.פ________________ : .
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