
 

 __________________חתימת המציע:              

 

    שער הנגבמועצה  אזורית   
 78100חוף אשקלון ד.נ. 

  08-6806211טלפון: 

 

 1/2020 מס'  פומבי מכרז
 

 ת כלי רכב למכיר
 

 הוראות למשתתפים במכרז 

 

 כללי .1

 

"( מזמינה בזה הצעות לרכוש ממנה את כלי מועצהה" -)להלן  ועצה אזורית שער הנגבמ 1.1

 ."(הרכבכלי " -)להלן  להלןשיפורטו הרכב 

 

 . או חלקם כלי הרכב כלההזמנה היא להציע הצעות לרכישת  1.2

 

. להשתתף במכרז אינם רשאיםחברי המועצה, עובדיה, קרוביהם או תאגיד בשליטתם  1.3

" תאגיד בשליטתם"אח/ות; , הורה, ילד/ה, ג" משמע: בן זוקרובן סעיף זה "ילעני

בהונו או ברווחיו, או שמי מהם   10%משמע: תאגיד שיש למי מהאמורים חלק העולה על  

 מנהל או עובד אחראי בו.

 

 פרטי כלי הרכב .2

 

 דגם יצרן  ישוימס' ר
 

 הנעה

מועד 

עליה 

 לכביש 

סוג 

תיבת 

 הילוכים 

תוקף 

רישוי  

 שנתי 

 מד אוץ

מספר 

בעלים  

 קודמים

 1 203,513 09/08/2020 אוטו' 4X4 8/2011 די מקס איסוזו 31-756-75

 0 126,000 29/06/2020 אוטו' 4X4 06/2016 4ראב  טויוטה 25-565-37

 0 91,175 08/09/2020 אוטו' 4X4 09/2014 קרוסאובר סוזוקי 71-478-32

 סוזוקי 59-241-34
גראנד 

 ויטרה
4X4 06/2015 '0 108,666 20/06/2020 אוטו 

 סוזוקי 59-240-34
גראנד 

 ויטרה
4X4 06/2015 '0 101,500 21/06/2020 אוטו 

 

 מצב כלי הרכב .3

 

  .("as-is")לזוכה במכרז במצבם כמות שהוא  מועצהכלי הרכב יימכרו על ידי ה 3.1

 

לא תישא באחריות כלשהי למצב כלי הרכב, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  מועצהה 3.2

האמור לעיל למצבם הפיזי ו/או המכאני ו/או לתקינותם ו/או למצב מכלולי כלי הרכב 

 ו/או לשלדה ו/או למנוע ו/או למצבר של כלי הרכב.
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 חתימת המציע: __________________

 

 בדיקת כלי הרכב .4

 

הזוכה  .את כלי הרכבלבדוק  נקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדיל המציע על 4.1

-עקב אי מועצהבמכרז יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעות כספיות כלשהן כלפי ה

 .כלי הרכב, מכל היבט שהוא ידיעת נתונים כלשהם אודות-הכרת ו/או אי

 

 ,מועצהה במחסני ,על חשבון המשתתף במכרז ,הרכב כלי את יתן לראות ולבדוקנ 4.2

 .תיאום מראשב

 

להניע את ו להיכנס לכלי הרכב, לפתוח את מכסה המנוע וכן את תא המטעןיהיה ניתן  4.3

 . נסיעת מבחן בכלי הרכבלבצע  אפשרות נתןי. לא תכלי הרכב

 

 ו כלי הרכב,או טופל נוהרכב לקבל מכל מוסך שבו תוק כלי כן זכאי המעוניין לרכוש את 4.4

 2, כל מידע שיש בידיהם על הרכב, כאמור בסעיף כלי הרכב ומכל מבטח שביטח את

 . 2008-לחוק מכירת רכב משומש )זכאות למידע וגילוי נאות(, התשס"ח

 

 ,םהרכב וחברת הביטוח שביטחה אות ואו טופל נוקבלת פרטי המוסכים בהם תוקל 4.5

 ,מועצהב  מחלקת תחבורהמנהל    ,אילן שרהשר  למריש לפנות    כלי הרכב,  תיאום בדיקתלו

 .בשעות העבודה המקובלות ,9430745-052 מס' ןובטלפ

 

 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז .5

 

 להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז: 5.1

 

 פעולה

סעיף בכתב 

ההוראות 

למשתתפים 

 במכרז

מועד 

 ביצוע
 שעה

 -  03/01/2020 -  מועד פרסום המכרז

 12:00 09/01/2020 16.1ף סעי שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת 

 16:00 14/01/2020 16.2סעיף  המועד האחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה 

 12:00 19/01/2020 10.2סעיף  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 

תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את  מועצהה 5.2

לעיל. הודעות על דחייה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט   5.1המועדים הנקובים בסעיף  

, אם וככל שיקבעו, יחולו כל מועצה. על המועדים החדשים שיקבעו על ידי המועצהשל ה

ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר, שאין באמור בסעיף 

למתן ארכה כלשהי, ולא תהיה  מועצהמשום התחייבות ו/או הבטחה של הזה לעיל  

 ארכה כלשהי. מועצהלמשתתפים במכרז זכות לדרוש מה
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 חתימת המציע: __________________

 

 

 מילוי מסמכים -מחיר הצעת  .6

 

המחיר המוצע על ידו   , אתלכתב הצעתו  4סעיף  ב   המציע לרשום בדיו ובכתב יד ברורעל   6.1

  ."(התמורה" -)להלן  לגביו מוגשת הצעתו כלי רכב כלתמורת 

 

 אינההיא , 1976-ון חוק מס ערך מוסף, תשל"יהינה מלכ"ר לעני מועצהמובהר בזה שה 6.2

 כולל מס ערך מוסף. שאינוכתשלום  התמורה יכולה להוציא חשבונית מס ורואים את

 

אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין להשתמש בטיפקס,  6.3

" על הרישום שרוצים Xבמקרה שיש צורך לבצע תיקון של רישום שבוצע, יש לסמן "

עלול לפסול את  -אי קיום ההוראות שבפסקה זו לעיל לתקן, ולכתוב מחדש בעט. 

 .ההצעה

 

המכרז, בין בגוף  מסמכיאין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות ב 6.4

אלא אם הדבר נתבקש במפורש  ,המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא

ובמקרה שלדעת  ,כל רישום כזה שלא נתבקש ייחשב כאילו אינו קיים .במסמכי המכרז

 הוא לפסול את ההצעה. עלול -הוא מהותי  מועצהה

 

 והמצאת אישורים מסמכי המכרזחתימה על  .7

 

במלואה ו/או לא  הצעה שלא תהיה חתומה. מסמכי המכרז עמוד של על כל על המציע לחתום

 לא תובא לדיון: ,מפורט להלןה באופן כחוק על ידי המציע תהיה חתומה

 

תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת   יחתום המציע  -  במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד 7.1

 .בצירוף אישור של עו"ד לאימות חתימתו של המציע זהות וכתובתו,

 

וף בציר התאגיד יחתמו מורשי החתימה של -תאגיד במקרה שההצעה מוגשת על ידי  7.2

 . תאגידויצורף אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותם לחתום בשם ה תאגידחותמת ה

 

, בצירוף יחתום אחד השותפים בשם השותפות  -  במקרה שההצעה מוגשת על ידי שותפות 7.3

 .אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותו לחתום בשם השותפות

 

 להצעה בטוחה .8

 

אזורית שער   מועצה"לפקודת המשוך   )רגיל(שיק    ההמציע להצעכבטוחה להצעתו, יצרף   8.1

 10% בסכום שלנושא את תאריך עריכתו, המילים "לביטחון בלבד",  ללא ,"בלבד הנגב

)דוגמא: מציע  "(יםהשיק" -)להלן  .לכל כלי רכב בנפרדמסכום הצעתו )עשרה אחוזים( 

 נפרדים לכל הצעת רכישה, כנקוב לעיל(.שיקים  3רכבים, יצרף  3המבקש לרכוש 

 

 את מועצהה חזיראם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, ת 8.2

 30עם ההודעה על דחיית ההצעה, ולא יאוחר מאשר עד תום  מיד)בהתאמה(  ים/השיק

 למכרז. מהמועד האחרון להגשת ההצעות וםי לושים(ש)
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 חתימת המציע: __________________

 

יהיה  המציעאת השיק, ועל  מועצהה הדפת ,מועצהעל ידי ה אם הצעת המציע תתקבל 8.3

בתוך לוח הזמנים שיפורט  ,התמורה עבור כלי הרכב בהתאם להצעתו לשלם את יתרת

 .להלן

 

התמורה עבור כלי   יתרת  ישלם את  , לאמועצה, אשר הצעתו נתקבלה על ידי האם המציע 8.4

 ,קסכום השי רשאית לחלט את מועצהפורט להלן, תהיה הלוח הזמנים שי הרכב בתוך

, וזאת מבלי כל כתוצאה מכך והעברת הזכיה למציע אחר לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה

הוצאות כלשהם, וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע צורך להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או  

 לתבוע את נזקיה הממשיים שיהיו יתירים וגבוהים מסכום מועצהבזכויותיה של ה

 .השיק

 

 תוקף ההצעה .9

 

 ( יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעותלושיםש) 30ההצעה תישאר בתוקף למשך 

 . במכרז

 

 המקום והזמן להגשת ההצעות .10

 

. המכרז ופרטי מועצהכתובת ה ירשמוההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעליה  10.1

אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או כל סימן ההצעה תוגש בעותק אחד.  

 .מזהה אחר

 

צריכה ההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה,   10.2

 2020/1/19, 'ה עד יום י המועצהשבמשרד מכרזיםלתיבת ה במסירה אישית להגיע

אין לשלוח את ההצעות "(.  למכרז  המועד האחרון להגשת ההצעות"  -)להלן    12:00שעה  ב

 .בדואר

 

 .לא תובא לדיון  -לעיל    10.2בהתאם להוראות סעיף    מכרזיםכל הצעה שלא תגיע לתיבת ה 10.3

 

 הוצאות .11

 

, לרבות של המשתתפים במכרז לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן מועצהה

כלשהן הכרוכות בהגשת   או הוצאות אחרות  עלות הוצאת השיק הבנקאיהבדיקות המוקדמות,  

 .ההצעות ו/או הנובעות הימנה

 

 קביעת הזוכה במכרז .12

 

 תפסול כל, והאם ההצעות עומדות בתנאי המכרז בשלב ראשון, תבדוק ועדת המכרזים 12.1

 .הצעה שלא תעמוד בהם

 

 

 עבור הגבוה ביותר  התמורה בעל ההצעה, הכשרה, שיציע את סכום הזוכה במכרז יהיה 12.2

יקבעו  , ומציעיהןשאר ההצעות ידורגו לפי טיבן ."(הזוכה" -)להלן  בנפרד כלי רכבכל 
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 חתימת המציע: __________________

 

שדורג כ"כשיר שני" ואילך. מקום בו הזוכה יפר את התחייבותו, תועבר זכייתו לכשיר 

 וכך הלאה. על כלל המשתמע מכך, , אחריו

 

( Best and finalבמקרה של שוויון בהצעות, רשאית ועדת המכרזים לבצע תיחור נוסף ) 12.3

היה וגם לאחר הליך הליך התיחור הנוסף ימצא מצב   .שיציעו הצעות זהות  בין המציעים

של שוויון בהצעות, תעשה הבחירה בין המציעים שהצעותיהם שוות בדרך של הגרלה 

 שתקיים ועדת המכרזים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הצעתו של הזוכה במכרז  היועם מסירת הודעה בכתב לזוכה במכרז על קבלת הצעתו, י 12.4

 לרכישת כלי הרכב. מועצהחוזה בינו לבין ה - זהבצירוף כתב הוראות 

 

 תשלום התמורה .13

 

 בו זכה, כלי הרכב עבור שהציע סכום התמורה מלוא את מועצההזוכה במכרז ישלם ל 13.1

( חמישה) 5בתוך  "(,יתרת התמורה" -)להלן  מועצהבניכוי סכום השיק שיפדה ע"י ה

  ממועד קבלת הודעה בכתב על זכייתו. ימים

 

או בהעברה בנקאית לחשבונה במזומן, , מועצהבשיק לפקודת ה התמורה תשולםיתרת 

 שפרטיו יימסרו לזוכה במכרז.

 

)חמישה( ימים לאחר  5התמורה בתוך  יתרת לא שילם הזוכה במכרז את מלוא סכום 13.2

פיצוי מוסכם ומוערך  מועצהקבלת הודעה בכתב על זכייתו במכרז, יהיה עליו לשלם ל

התמורה עבור כלי  יתרת מאות( ₪ לכל יום של איחור בתשלום ארבע) 400מראש בסך 

)חמישה עשר( ממועד קבלת ההודעה על  15-)שישי( ועד היום ה 6-הרכב, החל מהיום ה

 זכייתו.

 

חמישה עשר( יום ) 15התמורה בתוך  יתרת לא שילם הזוכה במכרז את מלוא סכום 13.3

לבטל את זכייתו ולקבל  רשאית מועצהקבלת הודעה בכתב על זכייתו, תהיה ה ממועד

, ויחולו לענין זה הוראות או כל הצעה אחרת לפי שיקול דעתה  את ההצעה השניה בגובהה

 לעיל. 8.4סעיף 

 

 העברת בעלות בכלי הרכב ומסירתם .14

 

להעברת  יפויי כח מועצהתשלום מלוא התמורה, יקבל הזוכה במכרז מה לאחרבסמוך  14.1

יבצע את , בליווי נציג במועצה, הבעלות בכלי הרכב בסניף בנק הדואר. הזוכה במכרז

( ימי לושה)ש 3-ולא יאוחר מ, במועד שתקבע המועצה, העברת הבעלות בכלי הרכב

העברת האחריות לכי  ,להסרת ספק מובהר .מועצהממועד קבלת יפויי הכח מה עסקים

 ה בשבוע.-ן סעיף זה "יום עסקים" משמע: ימים אלעני.  מוטלת על הזוכה בלבד  הבעלות

 

 הזוכה במכרז יישא במלואן בכל האגרות הכרוכות בהעברת הבעלות בכלי הרכב. 14.2

אישור על העברת   מועצההזוכה במכרז יקבל את כלי הרכב לחזקתו בסמוך לאחר שיציג ל 14.3

ממועד קבלת ייפויי הכח  )ארבעה( ימי עסקים 4 הבעלות בהם, ולא יאוחר מתוך

 לעיל. 14.1 עיף, כאמור בסמועצהמה
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 חתימת המציע: __________________

 

 

יבוצעו על ידי הזוכה  בלתם ממגרש החניה של המועצהקבלת החזקה בכלי הרכב והו 14.4

 על אחריותו ועל חשבונו. במכרז,

 

או מהמועד בו היה על הזוכה במכרז להעביר  החל ממועד העברת הבעלות בכלי הרכב 14.5

האחריות המלאה להם על הזוכה   , לפי המוקדם מבין מועדים אלה, תחולבואת הבעלות  

 ואילך. ממועד זה לא תישא בכל אחריות בקשר עם כלי הרכב החל מועצהבמכרז, וה

 

 הוראות שונות .15

 

איזו הצעה שהיא, ב  םפורמאליישומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים    מועצהה 15.1

 .מועצהאם ויתור כזה לא יגרום נזק ל

 

תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע   מועצהבהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שה 15.2

פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה המלא,  שהצעתו חסרה ו/או

 .בדרך ובתנאים שתקבע

 

 שומרת לעצמה את הזכות: מועצהה 15.3

 

ולבטל את המכרז, הכל לפי שיקול דעתה  לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן (א)

חייבת לפצות את  מועצהבמקרה של ביטול המכרז לא תהיה ה ;הבלעדי

 המשתתפים במכרז ו/או לשלם להם תשלום כלשהו.

 

שיקול   רשאית, לפי  מועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה )א( לעיל, תהיה ה (ב)

חל שינוי נסיבות, או אם דעתה הבלעדי, לא לקבל אף הצעה או לבטל את המכרז 

 את ביטול המכרז; מועצה, באופן המצדיק לדעת המועצההשתנו צרכי ה

 

. העיון יבוצע הזוכה בהצעה לעיין הזכות למציעיםלדיני המכרזים נתונה  בהתאם 15.4

רשאית לדרוש מהמציעים תשלום בתיאום מראש עם ועדת המכרזים. המועצה תהיה 

 עבור צילום המסמכים.

 

. העיון יבוצע הזוכה בהצעה לעיין הזכות למציעיםנתונה לדיני המכרזים  בהתאם 15.5

תהיה רשאית לדרוש  מועצה. המועצהשל ה אלעד שניר, מנהל הרכש בתיאום מראש עם

 מהמציעים תשלום עבור צילום המסמכים.

 

 

 

 

  קבלת מידע נוסףבקשות ל .16

 

 ממרלקבל  שתתפיםיוכלו המ מכרז זה ולכלי רכבידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע ל 16.1

)יש לשלוח  tahburam@sng.org.il - באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת ,אילן שרהשר

ולוודא קבלת שדר הדוא"ל   rehesh@sng.org.il   -  בכתובת  צאלה עוזיהעתק הפניה לגב'  

mailto:tahburam@sng.org.il
mailto:rehesh@sng.org.il
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 חתימת המציע: __________________

 

עד לא ניתן לפנות בבקשות לקבלת ידיעות והסברים כאמור  (.052-9430745בטל' מס' 

   .12:00בשעה   9/1/2020יאוחר מיום 

 

 14/1/2020, עד לא יאוחר מיום  במידת הצורך תימסרנה תשובות בכתב לכל המשתתפים 16.2

על המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן חתומות על ידו,  .16:00בשעה 

 מכרז.ותשובות אלה יהוו חלק ממסמכי ה

 

ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור   מועצהלעיל, מוסמכת ה  16.2ף  בסעי  מבלי לגרוע מהאמור 16.3

במסמכי המכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בהם בהודעה בכתב שתימסר לכל המשתתפים. 

מיוזמתה ו/או כמענה  מועצהוההבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי ההתשובות 

. הפרסום באתר האינטרנט יחשב, לכל מועצהלשאלות, יפורסמו באתר האינטרנט של ה

דבר וענין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, ומוטלת על 

לצרף להצעתו  חייביע כל מצהמשתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט. 

והן תהוונה   כשהן חתומות על ידו  ,כאמור לעיל  מועצהמטעם ה  את התשובות וההבהרות

 .מכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי ה

 

 הודעות ונציגות .17

 

את כתובתו לצורך מסירת  מועצהמכרז יהיה על המציע להודיע לל הגשת הצעתו בעת 17.1

וכתובת   מספר הפקסימיליה  ,זה, וכן את שמו, מספר הטלפון  מכרזהודעות בכל הקשור ב

 מכרז בכל הקשור ב  .זה  מכרזשל האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור ב  הדואר האלקטרוני

בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או עם אדם אחר  מועצהזה תעמוד ה

 שם. בציון כל הפרטים הנזכרים עליו יודיע המציע בכתב

 

עיף בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בס  מועצהכל  הודעה שתשלח על ידי ה 17.2

מועד )שבעים ושתיים( שעות מ  72לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור    17.1

כתובת /למספר דוא"ל/מסירתה למשלוח במשרד הדואר. הודעה שתשלח בפקסימיליה

לעיל, תחשב כנתקבלה בתחילת יום  17.1עיף שנמסר על ידי המציע, כאמור בס דוא"ל

 , שניתן עליו אישור טלפוני/ אישור בדוא"ל חוזר.העסקים הראשון שלאחר שידורה

 

             בכבוד רב,  

 

 

 , ראש המועצהייןאופיר ליבשט
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 חתימת המציע: __________________

 

 לכבוד

 אזורית שער הנגב מועצה

 81007חוף אשקלון  ד.נ.

 

 א.נ.,ג.

 

 כתב הצעה -למכירת כלי רכב  1/2020 מס' פומבי מכרז הנדון:            

  

______, ______ שותפות /תאגיד ת.ז./ אנו הח"מ _________________________, מס'

 ________________________, מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:שכתובתנו 

 

 -למכירת כלי רכב )להלן  1/2020פומבי  ההוראות למשתתפים במכרז כתב קראנו בעיון את .1

 ראינו, בדקנו ובחנו את "(,מועצהה" -)להלן  האזורית שער הנגב מועצההשפרסמה  ,"(המכרז"

וכן  ,"(הרכבכלי " -)להלן  לכתב ההוראות למשתתפים במכרז 2המפורטים בסעיף  הרכב כלי

הכל לשביעות רצוננו  - בחנו את כל הגורמים האחרים היכולים להשפיע על הצעתנובדקנו ו

הרכב ומכל מבטח  ו כליאו טופל נואנו מודעים לזכותנו לקבל מכל מוסך שבו תוק .המלאה

לחוק מכירת רכב  2הרכב, כאמור בסעיף  כלי יש בידיהם עלהרכב, כל מידע ש כלי שביטח את

לצורך הגשת   כן, וככל שמצאנו לנכון לעשות  2008-משומש )זכאות למידע וגילוי נאות(, תשס"ח

 הצעתנו, מימשנו זכותנו זו.

 

ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על במוותרים בזה  אנו ,לעיל 1לאור בדיקותינו כאמור בסעיף  .2

או כל טענה אחרת  כלי הרכב או איזה מהם,טענת ברירה, אי התאמה, פגם ו/או ליקוי בכל 

 .הםבקשר אלי

 

במכרז ובכתב  בכתב ההוראות למשתתפים מועצהלכל הזכויות השמורות ל מיםמסכי ואנ .3

הצעה זה, וידוע לנו שאם תודיעו לנו בכתב על זכייתנו במכרז, יהיו כתב ההוראות למשתתפים 

על  מועצהנו לרכישת כלי הרכב מאת הלבינ מועצהחוזה מחייב בין ה הצעה זהבמכרז וכתב 

 ., בהתאם לתנאים הקבועים בהםידינו

 

כנגד הרכב כלי  ומתחייבים לרכוש מכם אתזו מגישים הצעתנו  אנובהתאם לכל האמור לעיל  .4

 כספי כדלקמן: תשלום 

 

מס' 

 ישוי ר
 דגם יצרן 

סכום ההצעה 

 ₪(-)ב ספרותב
 ₪( -)ב ההצעה במליםסכום 

   די מקס איסוזו 31-756-75

   4ראב   טויוטה 25-565-37

   קרוסאובר סוזוקי 71-478-32

   גראנד ויטרה סוזוקי 59-241-34

   גראנד ויטרה סוזוקי 59-240-34

 במקרה של חוסר אחידות בערכים, הסכום בספרות יחשב כסכום ההצעה שהוגשה. ₪ שלמים. -ב ,* יש למלא בכתב ברור
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 חתימת המציע: __________________

 

הינה מלכ"ר ולכן אינה יכולה להוציא חשבונית מס, ורואים את סכום  מועצהידוע לנו שה

 כולל מע"מ. שאינוהתמורה כתשלום 

 

 מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: אנואם תחליטו לקבל הצעתנו,  .5

 

מתחייבים  אנו ,זכייתנו במכרזעל  בכתב ימים מיום קבלת הודעתכם )חמישה( 5תוך  5.1

, בניכוי לעיל 4הנקוב בסעיף  עבור כלי הרכב בו זכינו,  התמורה לשלם לכם את סכום

 או באמצעות לפקודתכםבאמצעות שיק  ,להלן 7סכום השיק הבנקאי כאמור בסעיף 

או באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק שפרטיו בקופת המועצה  תשלום מזומן

 .יימסרו לנו על ידיכם

 

לחזקתנו, בתוך לוח   וקבלת  לפניבו זכינו  רכב  כלי המתחייבים להעביר את הבעלות ב  אנו 5.2

מסכימים לכך שתנאי  אנו. הזמנים הקבוע לכך בכתב ההוראות למשתתפים במכרז

 מלוא סכוםשל    פירעון  יפויי כח להעברת הבעלות בכלי הרכב יהיה  מוקדם לחתימתכם על

 הצעתנו.התמורה בהתאם ל

 

 רכב.כלי המתחייבים לשאת באגרת העברת הבעלות ב אנו 5.3

 

 מגרש החניה של המועצהמ וו ולהוציאנאנו מתחייבים לקבל את כלי הרכב לחזקת 5.4

ורה והעברת הבעלות בהם, בתוך לוח הזמנים הקבוע לכך בסמוך לאחר תשלום התמ

 בכתב ההוראות למשתתפים במכרז.

 

, והחל ממועד העברת הבעלות בכלי הרכב או מהמועד בו עלינו להעביר את הבעלות ב 5.5

נישא באחריות בלעדית לכל נזק, אבדן או הפסד לפי המוקדם מבין מועדים אלה, אנו 

ם בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה מוותרי אנוו ,רכבכלי השייגרמו ל

 בקשר לכך. כלפיכםו/או תביעה 

 

, תהיו נויבמקרה שתקבלו הצעתנו ולא נשלם לכם במועד את התמורה המוצעת על יד 5.6

הקבועים בכתב ההוראות למשתתפים במכרז ו/או לפי כל דין,  זכאים לכל הסעדים

כפיצוי מוסכם חילוט סכום השיק ו והעברת הזכייה למציע אחר, ביטול המכר לרבות

 .ומוערך מראש על הנזק שייגרם לכם כתוצאה מכך

 

מהמועד  מים)שלושים( י 30הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שאנו מתחייבים  .6

 כם להגשת הצעות למכרז זה.יקבע על ידהאחרון שנ

 

 10% סךב, שיק לפקודתכם בזה פיםמצר והרינ ,זו השבהצע ינוקיום התחייבויות להבטחת .7

  .כל כלי רכב בנפרדמסכום הצעתנו עבור  (עשרה אחוזים)

 

כן תהיו רשאים לחלט את סכום  .אם תקבלו את הצעתנו זו, מקובל עלינו שתפדו את השיק

, כולם או במכרז במקרים המזכים אתכם בכך בהתאם לכתב ההוראות למשתתפיםהשיק 

 בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד יםמוותר , והננומקצתם

 .לחילוט סכום השיק הבנקאי במקרה שנפר את התחייבויותינו כלפיכם
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 חתימת המציע: __________________

 

 מכרזלכל התנאים הכלולים במסמכי ה נובזה הסכמת ניםנות וזו הרינ נובעצם הגשת הצעת .8

לרכישת  בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים יםמוותר ווהננ

 , לרבות סבירותם. מכרזו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ה כלי הרכב

 

רבים, ולהיפך; ומילים דלעיל בלשון זכר מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם ל .9

 כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה. -תתייחסנה גם לנקבה, ולהיפך 

 

 נוורצונ מכרזזו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ה נוהצעת

 החופשי.

 

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

            חתימת המציע

 

        

 דין-אישור עורך

 

 

____________________________ -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

הצהירו על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי לאחר ש חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל,

 _________________________ לכל דבר וענין.חותמת, מחייבת את ____

 

 

 

_________   ______________________          ___________________ 

 החתימ              חותמת        ת א ר י ך 


