
 

 

 הצעת המחיר – '1אנספח 

 מעודכן להגשה

הצעת פס בטובטבלה כל אחד מהדגמים ל וכן המחיר כולל מע"מ  כולל מע"מלא יש למלא הצעת מחיר 

כי  יובהר להסכם ההתקשרות. 3המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן  כמפורט בסעיף  להלן.המחיר, 

הרכבים המופיעים בטבלה,  כלהצעה עבור יש להגיש  .להמופיעים בטבין להגיש הצעה על רכבים שאינם א, 

  .הצעה חסרה תיפסל

ולא תשולם כל  קדמותומית והשבת מצב הרכב לביטול דמי השתתפות עצהצעת המחיר החודשית כוללת 

 תוספת בגין מצב הרכב בעת החזרתו. 

ים ירותים המבוקשעלות ו/או הוצאות ישירות ועקיפות, למתן השהצעת המחיר כוללת את כל מרכיבי ה

 במלואם בגין מכרז זה. 

 רטים להלן. ופמים הבגין מתן השירותים נשוא המכרז מלבד הסכומו/או נוספת  כל תמורה אחרת  תשולםלא 

שנו צורה ו/או יוחלפו * )כוכבית( את הדגמים אשר י-יש לציין ב

 .2019בשנת 

 נת הצעת המחיר:נוסחת שקלול לבחי

 

 

  10% 5קבוצה רכב מחיר  משקל -

  10% 4קבוצה רכבי  ירמחמשקל  -

 75% 3רכבי קבוצה מחיר משקל  -

  5% 2רכבי קבוצה מחיר משקל  -

 

 אופן בחירת ההצעה הזוכה:

 חישוב ההצעה הזוכה:נוסחת 

שוקללת כפול משקל הקבוצה באחוזים יהווה את העלות המבקבוצה  המוצעיםדגמים מחיר ממוצע של ה

ל העלות המשוקללת של כל הקבוצות תהיה ההצעה הנמוך ביותר שלקבוצה, ההצעה אשר תיתן את  הסכום 

 הזוכה.

 

 הערות:

, התאמת הרכב לרכב נכיםדלקנים, ם לרבות דיבוריות, תהיה רשאית לבצע התקנות בסיסיות ברכבי החברה

 וכו' אביזרים לרכבי שטח

 
          

 
 



 חתימת המציע:______________________                                                           (ל"צפארק אריאל שרון בע"מ )ח
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 רשימת הרכבים
 מספר
 סידורי

קוד  דגם יצרן
 שימוש

מחיר 
מחירון 

אצל 
 היבואן
כולל 

 ממע"

מחיר 
לליסינג 
תפעולי 
 לחודש 

ללא 
 מע"מ

מחיר 
לליסינג 
תפעולי 
 לחודש 
כולל 
 מע"מ

    FR 2ארונה  סיאט .1

    style 2 1.5יאריס  טויטה .2

    I20 inspire 2 יונדאי .3

 4x4  1.5דאסטר  דאצ'ה .4
    2 דיזל

 premiumאיוניק  אייונד .5
1.6  3    

טורבו  1.0אוקטביה  סקודה .6
Ecxlusive 3    

היבריד  1.8אוריס  טויטה .7
    3 דלתות 5 1.8

סדאן פוקוס  פורד .8
    3 אמביינטה

 STILE 1.4אטקה  סיאט .9
plus 3    

    CX3 ZOOM 2.0 3 מאזדה .10

    3 נירו קיה .11

 XV AWD  סובארו .12
Premium 3    

 GLXV ויטרה סוזוקי .13
AWD  3    

    CHR  Concept 4 ויוטהט .14

טורבו  1.5קארוק  סקודה .15
style 4    

    limited 2.0 5סונטה  יונדאי .16

    CX-5 luxury 5 מאזדה .17

18. 
 איסוזו

   Dmax 1.9  דיזל 
  דאבל קבינהידני 

S4X4 
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