
 

 

 
 
 
 

 06/19מכרז פומבי מס' 
 למכירת רכב משומש

 גזרהמועצה האזורית 
 99789בית חשמונאי 

 08-9247115; פקס: 08-9274040טל: 

 
 0031:בשעה   06/02/19 'דיום ב, - מחיר המועד האחרון להגשת הצעות

 
 הצעה שתוגש לאחר המועד כאמור לא תובא לדיון

 
 0061:בשעה  06/02/19, בתאריך 'ד יום –פתיחת מעטפות המכרז 

 )מציעים רשאים להשתתף בפתיחת המעטפות(

  כללי

 התנאים המפורטים להלן הם תנאים עיקריים להשתתפות במכרז. .1

  יהיו המונחים הבאים כמפורט בצידם:  ,ובטופס ההצעהבחוברת המכרז  .2
 
  , שפרטיו להלן: משומש שבבעלות המזמיןרכב  "רכב"

 
 TFS85 תוצרת תאילנד דגם  אוטומט טנדר איסוזו –סוג רכב 

 כולל וו גרירה.
 דיזל טורבו סמ"ק, 2999נפח מנוע           

 תא כפול  -מרכב 
 07/2010שנת ייצור : 
 38-050-72מס'  רישוי: 

 07/2019 טסט:  עד חודש
  ק"מ 220,000 -מד אוץ:  כ

  4X4הנעה 
 

 משתתף שהגיש הצעה במכרז;  "המציע"
 
 המועצה האזורית גזר;  "המזמין"
 
 מציע שהצעתו זכתה;   "זוכה"
 
במועצה, מח' ביטחון –נציג המזמין לצורך הצגת הרכב בלבד   " מזמיןהנציג "

 .053-5253534, טלפון לינוי כחלון

, אולם הצעת המציע )כהגדרתו להלן( על גבי טופס ההצעה תשמש כהסכם בינו לבין המזמין .3
היא תחייב את המזמין רק אם המציע יוכרז כזוכה ולאחר שהמזמין יאשר ויודיע על דבר 

 זכיית הצעתו.

 כמפורט בריישת מסמך זה.  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו .4
 לא תובא לדיון! -הצעת מחיר שתוגש לאחר המועד כאמור 

 



 

 

 פרטי הרכב 

פי רישיון רכב שהעתק צילומי -על -שפרטיו מצוינים לעיל  רכבאת המציע למכירה המזמין  .5
 שלו מצ"ב.

  .(לעיל)כהגדרתו  מזמיןאת הרכב ניתן לראות במשרדי המזמין, במועד שיתואם עם נציג ה .6

 אופן הגשת ההצעה 

מחיר בש"ח שישולם על  -הצעת המציע המצ"ב למסמכי המכרז למלא את מתבקש המציע  .7
 ב )המועצה האזורית גזר היא מלכ"ר ולא מחויבת במע"מ(.ידו למועצה עבור רכישת הרכ

 :את המסמכים הבאים על המציע לצרף להצעתומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .8

 .  חתומים בתחתית כל עמודכשהם , בשני עותקים ,הצעההטופס מסמכי המכרז ו .8.1

ההצעה מערך  10%מזמין, בשיעור של לפקודת האו אישית המחאה בנקאית  .8.2
הצעה שלא תצורף לה המחאה  .(ההמחאה הבנקאית -)להלן  כולל מע"מ, הכספית
  לא תובא לדיון.תפסל על הסף ו –כאמור 

  את ההמחאה הבנקאית יש להכניס למעטפה כשהיא אינה מקופלת. 
 

על הפרטים המצוינים בהצעה להיות תואמים לפרטים המצוינים על גבי ההמחאה 
 הזהות/ההתאגדות. הבנקאית, ובכלל זה השם, הכתובת ומספר

אין לציין בהצעה כל תנאי ו/או הסתייגות. ציון תנאים ו/או הסתייגויות עלול  .8.3
 לפסול את ההצעה.

יצרף להצעה אישור עו"ד/רו"ח בדבר זכויות החותמים בשמו, שמם  תאגידמציע  .8.4
 וסמכויותיהם.

אינו רשאי להגיש הצעה. יש למלא  –מציע בעל זיקה לעובד מועצה / חבר מועצה  .8.5
 צהרה בנוסח המצורף.ה

, שאין עליה סימני זיהוי כלשהם של במעטפה סגורהעל המציע להגיש את הצעתו,  .9
עד  למועד האחרון הקבוע לכך  -לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי המזמין  -המציע 
 . במכרז

 הצעה שלא תוגש, כאמור לעיל, רשאי המזמין לפסלה.  .10

 ויתור על טענת אי התאמה

-פי חוק המכר, התשכ"ח-על כל זכות על ידי המציע מהווה ויתור מצידו-הגשת ההצעה על .11
 , לרבות בדבר הודעה על אי התאמה כלשהי שתתגלה ברכב או באביזר מאביזריו.1968

( As Is) ובמצב ,בכל מקרה ,כי הרכב יימכרידי מכון בדיקה ו-מובהר כי הרכב לא נבדק על .12
טענה  . הצעת המציע במכרז כמוה כויתור מראש ובמפורש על כלובאחריות הזוכה בלבד

 בדבר אי התאמה. 

אין המזמין אחראי לתקינות הרכב. בהגשת ההצעה במכרז, מצהיר המציע, כי לא תעלה  .13
מצדו כל טענה כלפי המזמין או מי מטעמו, בין השאר, לגבי מצבו הטכני, הפיסי, המכני 

 וכיו"ב של הרכב. 



 

 

האחריות לא תתקבל כל טענה מצד מציע/זוכה כי חסרים פריטים/חלפים כלשהם ברכב ו .14
לכך מוטלת על המציע בלבד. למען הסר ספק, אין המזמין אחראי למצב המצבר ברכב ולא 

 תתקבל כל טענה בגין כך.

 הקביעת הזוכ

מבין ההצעות במכרז תיבחר ההצעה הכספית הגבוהה ביותר, בכפוף לכך שההצעה תהיה  .15
 סבירה בהתחשב עם אומדן המזמין שהוכן לצורך מכרז זה.

ת ועדת רשאיהכספית הגבוהה ביותר תהא זהה בשתי הצעות )או יותר(,  במקרה בו ההצעה .16
לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד  המכרזים 

 ביותר מבין כל ההצעות. גבוההלקבלת הצעת מחיר שהינה ה

את הרכב פי שיקול דעתו, שלא לבחור בהצעה כלשהי או שלא למכור -המזמין רשאי, על .17
 כלל ולמשתתפים במכרז לא תהא כל טענה או דרישה בקשר לכך. 

פרסום מטעם המזמין בדבר תוצאות המכרז, יפורסם במשרדי המזמין והודעה מתאימה  .18
 על כך )בטלפון או בכתב( תימסר לזוכה.

 

 התמורהתשלום 

א פרסם המזמין את תוצאות הזכיה, ישלם המציע הזוכה את מלוא מחיר הצעתו, תוך ל .19
 ימים ממועד פרסום תוצאות המכרז. 10 -יאוחר מ

ימים מיום פרסום תוצאות המכרז, רשאי המזמין  10לא שילם הזוכה את מחיר הצעתו תוך  .20
 לפדות את ההמחאה הבנקאית, לבטל את הזכייה ולמכור את הרכב למציע אחר. 

 זכייתו תפקע וההמחאה הבנקאית תיפדה. -זוכה, שיחזור בו מהצעתו  .21

 הרכב לזוכהמסירת 

זוכה ששילם למזמין את מלוא מחיר הזכייה שהציע, יעביר את הבעלות ברכב וישחרר את  .22
 ימים מיום פרסום תוצאות המכרז.  10הרכב לא יאוחר מעד תוך 

ימי עבודה מיום תשלום מלוא  3מסמכי הרכב לצורך העברת בעלות יינתנו לזוכה תוך  .23
 ה.התמורה, לאחר שהתקבל אישור פורמאלי מתאים בדבר פרעונ

 , על כל ההוצאות הכרוכות בכך.ועל חשבונוהזוכה ידי -בעלות תעשה עלההעברת  .24

תנאי למסירת הרכב לזוכה הינו מסירת אישור חתום על העברת הבעלות כאמור לידי  .25

 המזמין.

כל ההוצאות הכרוכות במסירת הרכב לזוכה יחולו על הזוכה והמזמין לא יהא אחראי על  .26
 כה ו/או לרכב, ככל שייגרמו.כל נזק או אובדן שייגרמו לזו

 רישיונות, אגרות ומיסוי

אגרות ומיסים למיניהם, החלים על הרכב או בקשר איתו, מיום בו יוכרז הזוכה במכרז,  .27
כן, על -לרבות כל העלויות הכרוכות בהעברת הבעלות ברכב, יחולו על הזוכה בלבד. כמו

בעבר החל ממועד פקיעת  הזוכה תחול גם חובת התשלום בגין אגרות רישוי שלא שולמו
 הרישוי לכלי הרכב האמור.

פי כל דין להפעלת הרכב, -על הזוכה להשיג לעצמו את כל ההיתרים והרשיונות הדרושים על .28
 לרבות רישיון רכב, ואין המזמין אחראי לבדוק זאת.



 

 

 שונות 

 -מובהר כי ההמחאה הבנקאית לא תוחזר, אלא תישמר אצל המזמין וככל שלא תחולט  .29
 פי דין.-על תבוער

מציע המעוניין בקבלת ההמחאה הבנקאית, מוזמן לפנות  -לאחר קבלת ההחלטה במכרז 
 למועצה לצורך קבלתה.  

 מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. מזמיןאין ה .30

פי -אין באמור בתנאי מכרז זה או בטופס ההצעה כדי לגרוע מזכויות המזמין לכל סעד על .31
 כל דין.

 

 

 

 בכבוד רב,
 

 רותם ידלין
 המועצה תראש

  



 

 

 
    6/2019מכרז מס' 

 טופס הצעה לרכישת רכב משומש
 
 

ת.ז./ח.פ.  המציע  __ __________________________ שם המציע:

________________________ 

כתובת המציע: 

___________________________________________________________________ 

נייד:  _______________________________  טלפון:

 _________________________ 

 

 אני, הח"מ, מצהיר כי קראתי בעיון את כל תנאי והוראות המכרז וכי בדקתי את הרכב שפרטיו:  .1
 

  TFR85 טנדר איסוזו אוטומט תוצרת תאילנד דגם  –סוג רכב 
 רה.כולל וו גרי
 סמ"ק, דיזל טורבו 2999נפח מנוע 

 תא כפול  -מרכב 
 07/2010שנת ייצור : 
 38-050-72מס'  רישוי: 

 07/2019 טסט:  עד חודש
  ק"מ 220,000 -מד אוץ:  כ

  4X4הנעה 

  הרכב(. -)להלן         
 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המועצה ההנני מצהיר בזאת כי  .2

 הקובע  1958 -צו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ׳)א( לב 89סעיף  .2.1
 כדלקמן :

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק "
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 

זוג, הורה,  ןב -רוב״ בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״ק
 בן או בת, אח או אחות״.

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12 כלל .2.2
 המקומיות הקובע:

לעניין זה,  .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
יטה לקרובו בעלי שחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או   -״חבר מועצה״ 

 בו.

 הקובע כי:לפקודת המועצות )נוסח חדש(  59סעיף  .2.3

, זוגו-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  לעובד מועצה, לאלא יהיה  "  
שנעשה עם המועצה או עסק חוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל  ,שותפוסוכנו או 

העבודה שלו או בהסכם הכללי למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם 
של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה 

 ״.מספקת

 
  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי  המועצה אין לי: מליאתבין חברי  .3.1
 סוכן או שותף. שאני לו 



 

 

 עשרהאין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  .3.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו.

 שאני סוכנו, העובד ברשות.אין לי בן זוג, שותף או מי  .3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .4
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .5
 אמת. וינה

צו ( ל3׳)ב 89מהוראות סעיף  אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרטבאין   .6
מחבריה  2/3המועצה ברוב של  מליאת, לפיהן מקומיות )מועצות אזוריות(ה המועצות

 צו המועצות)א( ל 'א 89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  ,ובאישור שר הפנים
 , ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.מקומיות )מועצות אזוריות(ה

( בסכום של AS ISהמעמיקה כאמור, אני מציע לרכוש את הרכב )לאחר בדיקתי  .7
__________________________________ ש"ח וכי לא תהיה לי כל טענה ו/או 

 דרישה כלפי המזמין, בין השאר, בדבר מצבו המכני, הפיזי, הטכני וכיו"ב של הרכב. 

יבחנו גם בהתחשב המועצה רשאית שלא לקבל כל הצעה וכי הצעות המחיר ידוע לי כי   .8
 באומדן שהוכן למכרז. 

כן ידוע לי כי במקרה בו ההצעה הכספית הגבוהה ביותר תהא זהה בשתי הצעות )או -כמו  .9
יותר(, רשאית ועדת המכרזים  לערוך ביניהם התמחרות ו/או התמחרויות נוספות בדרך 

 .ותכפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הגבוהה ביותר מבין כל ההצע

, לפקודת המועצה כולל מע"מ מערך הצעתי 10%מצורפת להצעה זו המחאה בנקאית בגובה  .10
 .אזורית גזרה

ככל שאזכה אני מתחייב לשלם את מלוא התמורה הנקובה בהצעתי, בהקדם האפשרי, ולא  .11
  ידי המזמין. -ימים מיום פרסום הזכייה על 10יאוחר מתוך 

 
 

 

 :חתימת המציע

 

________________________________________ 

 חותמת וחתימת מורשי חתימה( -)במקרה של תאגיד           

 

 
 
 


