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 הצעות  להציע  הזמנה
 

אספקת רכבים, הכל  "( מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות ל המועצה: " להלן)  עומר  מקומית ה  המועצה 

"  יםהרכב"   -" והשירותיםהמחיר במצורפים למכרז זה כנספח א' )להלן: "במפרט הטכני והצעת    כמפורט

 בהתאמה(. 

  ( 00כיד    תירשםהמועצה  )ויבואן  ה ישירות מרכבים    . ודוק.ק"מ בלבד  0עם  הרכבים הנדרשים הינם רכבים  

 ק"מ.  0, כלומר (01כיד   תירשםוהמועצה )מחברות הליסינג   או

 :הנדרשים למועצה יםהרכב .1

 רכבים מסוג יונדאי איוניק  2

 אלנטרהרכבים מסוג יונדאי  2

 מסוג סיטרואן ברלינגו 1רכב 

 מסוג דאצ'יה דאסטר  1רכב 

 סוגים, אשר מפרט כל אחד מהם מפורט בנספח א'.  4רכבים,  6סה"כ 

כלשהו של רכבים ו/או הנ"ל או היקף  רכישה  היובהר ויודגש, כי המועצה אינה מתחייבת להיקף  

ובהתאם  סוגי   לה  ומהסוגים הנדרשים  בכמות  רכבים  להזמין  היא רשאית  וכי  בכלל,  ואם  רכבים 

זו שתחייב היא  והכמות הנדרשת    לצרכיה באותה עת. רק הזמנת עבודה המפרטת את סוג הרכב 

   ולמציע/ים הזוכה/ים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין.

 אפשרויות הצעה .2

מחו  אינם  המציעים  זה,  מכרז  כלל  במסגרת  לאספקת  הצעה  להציע  ורשאים  סוגי  יבים  הרכבים 

הרכב לגביו מעוניינים להציע הצעה  סוג  תוך סימון מפורש ביחס לסוג אחד או יותר,  להציע הצעה ל

 ומתן הצעה בגינו.

נדרשים   מהם  רכב  סוגי  ישנם  כי  הלב  ולא    2תשומת  סוג  מאותו  ככל  1יחידות  כי  יובהר,  משכך   .

הצעה   מציע  נדרשים  והמציע  ממנו  רכב  אספקת    2לסוג  מחייבת  תהא  הצעתו    יםרכב  2יחידות, 

 מאותו הסוג.  

 תקופת ההתקשרות   .3

תקופת ההתקשרות תהא החל מיום קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה במועצה  

 "( ועד לאספקת כי הרכב והנלווה להם, תוך זמן האספקה כהגדרתו להלן. הזמנת עבודה)להלן: "
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   ים/פקת הרכבאס .4

 "(. אספקההזמן ימים, מיום קבלת הזמנת עבודה )להלן: " 60אספקת הרכב/ים תהא תוך  

שיונחו   ולנסיבות  דעתה  לשיקול  בהתאם  האספקה  זמן  את  להאריך  הזכות  תהא  בלבד,  למועצה 

 לפניה. ככל שיוארך זמן האספקה תוארך תקופת ההתקשרות בהתאמה.  

, כי אספקת הרכב/ים תהא בכפוף ורק לאחר קבלת הזמנת עבודה כהגדתה לעיל. ללא  יובהר ויודגש

 . הזמנת עבודה הספק לא יהא זכאי לתמורה

 התמורה תשולם באופן הבא: .5

 מהתמורה ישולמו עם הוצאת הזמנת העבודה.  30% -

ותוך    70% - האספקה  לאחר  ישולמו  מהתמורה  ע"י    15הנותרים  החשבונית  אישור  מיום  ימים 

 הגורם המוסמך לכך במועצה.

 
 חוברת המכרז הכוללת  .6

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .6.1

 תנאי המכרז.  .6.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .6.3

 נספח א'   –מפרט טכני והצעת מחיר  .6.4

 '. בנספח   -תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .6.5

 

 ב/מאתר המועצה.    לעיון והורדהמסמכי המכרז יועמדו לרשות המעוניינים,   .7

ליום   .8 עד  הכתב  על  ולהעלותן  וקיימות,  במידה  השאלות  כל  את  לרכז  השעה    01/03/2022יש  ועד 

בקובץ12:00  ,Word   הבלבד המנכ"ל,  עוזרת  ליידי  לדוא"ל:  גב'  ,  קקון,  הדר 

michrazim@omer.muni.il    :08-6291122ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו.  

יועלו  יהיו(,  שהבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול כנס/סיור מציעים )ככל    מסמכי .9

וביחס להבהרות ככל   המכרז. משכך, באחריות משתתפי  לאתר המועצה להתעדכן באתר המועצה 

 יהיו.  ש
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בתנאי   .10 כמפורט  ידני,  באופן  להגיש  יש  ההצעות  במעט המכרזאת  לתיבת  וכתש  הסגור  פה,  נס 

הנמצאת תמר    המועצהבמשרדי    המכרזים  "45שברח'  )להלן:  עומר  המועצה,  עד  וזאת  "(  משרדי 

  .במלואם  המכרזמקרה, יש להחזיר את מסמכי    בכל    .12:00ולא יאוחר מהשעה    06/03/2022  ליום

 הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה לא תתקבלנה. 

הצעות,   .11 להגשת  האחרון  המועד  בחלוף  מיד  תתקיים  מעטפות  בשעה    06/03/2022ביום  פתיחת 

 המועצה תעדכן בשינויים ככל שיהיו.  .12:30

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.    180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא   .12

ש  .13 הצעתכם  את  לנו  ולהחזיר  המצ"ב  החומר  בכל  היטב  לעיין  מתבקשים  כל  הנכם  את  תכלול 

כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם בכל  לעיל,    6בסעיף  המסמכים המפורטים  

 עמוד ועמוד, כולל בעמודי המפרט אשר צורפו להסכם.

במכרז )ככל שישנן(  ובהשתתפות    למכרז ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  כ .14

י על    חלות  אשר  בהוצאות  יהמציע  ושא  שמוגשת,  אלה  כפי  בהצעתו  כי  מובהר,  בלבד.  חשבונו  על 

 .התחשב המציע בכל ההוצאות הנ"ל

בהתאם למפרט  , לקח בחשבון את כל הנדרש ממנו לשם מתן השירותים  הצעתוהמציע, בעצם הגשת   .15

א'( )נספח  המחיר  והצעת  מכח  ויתר    הטכני  זה  התחייבויותיו  ובכלל  בין  המכרז  ההוצאות,  כל  את 

, לרבות  המכרזעל פי תנאי    במתן השירותיםהמיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות  

ציוד, אדם,  ביטוחים,    הסעות,  כוח  עבודה,  כלי  ביעד,  פריקתם  הטובין,  הובלת  חומרים,  רכב,  כלי 

 . היטלים ממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב, רישוי והיתרים

כמו כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או    צעה כלשהי.אין המועצה מתחייבת לקבל ה .16

היקף  ל את  ו הקטין  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  ביצוע  השירותים  את  לשלבים,    השירותיםלפצל 

בין מציעים שונים,    השירותיםאו לפצל את    םאו רק חלק מהם  כול  םהשירותילהזמין מהזוכה את  

צורך בהנמקה, והמציעים מוותרים ומנועים מראש מלהעלות  עדי וללא  הבל   יקול דעתההכל על פי ש

זה. בעניין  תביעה  ו/או  טענה  אך    כל  ההצעה,  מן  שונה  סכום  עם  חוזה  ייחתם  כאמור  במקרה 

 ישתנו. ם המוצעים לא מחיריה

לפסול ו/או לדחות  לבטל את המכרז,  הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  המועצה שומרת לעצמה את   .17

מצי של  הצעתו  לרבות  ל ע,  את  האחרונות  השנים  במהלך  כושל  ו/או  רע  ניסיון  למועצה  היה  גביו 

במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת חוזה על ידי המציע, חשד למרמה,  

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל  וכן    תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.

 "ב. וכיו .המכרז שבמסמכי  לנתונים או לדרישותסות תנאיה או בשל חוסר התייח 
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  ביטוח  .18

עריכת הביטוחים הנדרשים עבור   על  כי עד למסירת הרכבים למועצה הוא אחראי  המציע מתחייב 

 הרכבים אשר יסופקו למועצה.

 

 בכבוד רב,                                          

                                             פיני בדש

    עומר מקומיתראש המועצה ה                                
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 המכרז  תנאי 

 כללי  .1

במסמכי    למכרז ההצעות   לאמור  מוחלט  באופן  כוללים  המכרז כפופות  "  אשר  מסמכי  )להלן: 

 "(:המכרז

 הזמנה להציע הצעות.   .1.1

 )מסמך זה(.  תנאי המכרז .1.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .1.3

 נספח א'   –מפרט טכני והצעת מחיר  .1.4

 '. בנספח   -תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.5

 

לפחות   המשתתפים  לידי  שהגיע  נוסף  מסמך  להגשת    2כל  האחרון  המועד  לפני  עבודה  ימי 
 . המכרזההצעות ואשר נאמר בו במפורש כי הוא מהווה חלק ממסמכי 

כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו    ,למען הסר ספק מובהר
 .המכרז י " מהווים חלק בלתי נפרד מתנא המכרזכ"מסמכי  

 
 סף להשתתפות במכרז  תנאי .2

כל האישורים    שלהלן  הסף  תנאי ב   מציעים העומדים  במכרז רשאים להשתתף   ואשר המציאו את 

 זה: והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאי

 
רשום   תאגיד  או  בישראליחיד  רשומה(    כדין  שותפות  או  בע"מ  מובהר    -)חברה  ספק  הסר  למען 

רשאיות   לא  וכן  כחוק  רשום  בתאגיד  מאוגד  שאינו  יחידים  חבר  להשתתף  רשאים  לא  כי  בזה, 

להשתתף חברות או שותפויות במיזם משותף או בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו יחדיו, בתאגיד  

 רשום כחוק. 

ככל ומדובר בתאגיד יצרף המציע בנוסף גם    .מורשה  תעודת עוסק)להוכחת תנאי זה יצרף המציע  

 (. אישור מורשי חתימה -ו תעודת התאגדות 

 

 מסמכים שצירופם נדרש  .3

הבאים,   המסמכים  כל  את  להצעתו  לצרף  המציע  מהכללעל  יוצא  הנוסח  ללא  פי  ועל  במדויק   ,

 :נדרשה
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מסמכי   .3.1 להמכרזכל  מפורטים  שהם  כפי  הטפסים  עיל,  גבי  על  ולאחר,  שמולאו    המקוריים 

הנדרשיםבדיו  בהם   הפרטים  מהכלל  ,כל  יוצא  כנדרש ו   ,ללא  מוסמכת  בחתימה   שנחתמו 

 שירותים וההצעה, לרבות מסמכי הבהרות.המפרט  ובכלל זה 

 . על ניכוי מס במקור או פטור ממס בתוקףאישור  .3.2

גופים ציבוריים-אישור בתוקף על .3.3 ניהול חשבונות ותשלום חובות    פי חוק עסקאות  )אכיפת 

 . 1976-התשל"ו  ,מס(

 . תעודת עוסק מורשה .3.4

 לצרף:  תאגידשהוא  במכרזעל משתתף  .3.5

ההתאגדות  .א מתעודת  החברות מאת    עותק  האגודות   רשם  או  השותפויות  או 

 . השיתופיות

של  פירוט   .ב של  עדכני  החתימה  הנדרשים, התאגידמורשי  החתימות  צירופי  לרבות   ,

 "ח שלה. האו רו תאגיד"ד של ההעומאושר ע"י 

 *ככל והמציא מאוגד בצורה אחרת, עליו לצרף את המסמכים הרלוונטיים.

מועצהתצהיר   .3.6 לחבר  ו/או  מועצה  לעובד  קרבה  לכל  העדר  התייחסות  תוך  וחתום,  מלא   ,

 סעיפי התצהיר. 

פי הנוסח    , במדויק ועלללא יוצא מהכלללמען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל,  

ולכן השמטת מסמך מהמסמכים שפורטו    במכרז להשתתפות    תנאי מוקדם יסודישנדרש, מהווה  

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעהאו הגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו, 

 

 אופן הגשת הצעות .4

להגיש  .4.1 המציע  כל    על  בהם  שמולאו  ולאחר  במלואם  זה,  במסמך  כמפורט  המסמכים  כל  את 

 הנתונים והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש.

כל הפרטים הנדרשים ללא    בדיו, כאשר מולאו בהם  בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש   .4.2

ורים או כתיבת  יוצא מהכלל. מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא בר

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה  -ההצעה או חלק ממנה בעיפרון 

הסתייגויות   .4.3 או  הערות  למציע  במסמכי  או  היו  התאמה  אי  או  שגיאה  סתירה,  המציע  מצא 

על כך למועצה, בכתב,    המכרז עליו להודיע  עניין כלשהו,  או ספק בקשר למובנו המדויק של 

 במכרז.פגם כאמור, תודיע על כך לכל המשתתפים  כי אמנם קיים ,במידה והמועצה תמצא
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  מי   ו/או   המועצה   מלבד   אחר   גורם   ע״י   ו/או   בע״פ   שניתנו   הסברים   או   הבהרות   פירושים,   כל  .4.4

   אחראית   אינה   המועצה   כי   בזאת,   מובהר   ספק,   הסר   למען   המועצה.   את   יחייבו   לא   מטעמו 

  ותיקונים   תשובות   ויים, שינ   רק   פה. -בעל   במכרז   למשתתפים   שיינתנו   הסבר,   ו/או   פרוש   לכל 

  בין   סתירה,   של   מקרה   בכל   המועצה.   את   יחייבו   "( הבהרות   "מסמכי   )להלן:   בכתב   שנמסרו 

  במסמכי   האמור   יגבר   המקוריים,   המכרז   מסמכי   ובין   ההבהרות   במסמכי   האמור 

  בהבהרה   האמור   יגבר   עצמם,   ובין   ההבהרות   מסמכי   בין   סתירה   של   במקרה   ההבהרות. 

 יותר.   המאוחרת 

  שינוי,   לערוך   רשאי   המציע   אין   . המכרז   מסמכי   את   לשנות   ו/או   לתקן   ו/או   למחוק   אסור  .4.5

בין    , בהצעתו(   ממנו   הנדרשים   הפרטים   השלמת   )למעט   המכרז   במסמכי   שהוא,   וסוג   מין   מכל 

  מקרה   בכל   . המכרזבגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שלא כאמור במסמכי  

  שנמסר   וכפי   המועצה   ע״י   הוכן   אשר   , המכרז   מסמכי   של   הנוסח   הצדדים   את   יחייב 

 שבוצעו.   לשינויים   העירה   לא   והמועצה   המציע   ע"י   שינויים   נערכו   בו   במקרה   גם   למציעים, 

בגוף   בין   , המכרז   למסמכי   ביחס   המציע   ידי   על   שייעשו   הסתייגות   או   תוספת   שינוי,   כל   לעניין  .4.6

ה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה  בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהא המועצ  המסמכים

 המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות: 

 המציע;   של   הצעתו   את   לדחות   או   לפסול  .4.6.1

 כלל;   השינויים   בה   נעשו   לא   כאילו   המציע   הצעת   את   לראות  .4.6.2

 שנעשה.   השינוי   בעניין   המציע   מן   הבהרות   לדרוש  .4.6.3

עיף המופיע בפרקים שונים ו/או  המציע מסכים, כי במידה והגיש מחירי יחידה שונים לאותו ס .4.7

הנמוך   שיילקח בחשבון המחיר  כך  שונים, תהא המועצה רשאית לתקן את ההצעה  מקומות 

 ביותר לאותו סעיף. 

במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות ו/או בעדכונים לכתב הכמויות,   .4.8

 אזי:

סעיפים אחרים של כתב   ייחשב הדבר כאילו כלולות הוצאות העבודה הנדונה במחירי .4.8.1

נוסף;   זו ללא תשלום  יהיה חייב לבצע עבודה  עלול הדבר בדבר    או,הכמויות והמציע 

 לגרום לפסילת ההצעה. 

ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים  .4.8.2

 של המועצה.

לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום    המציעעל   .4.9

"חתימת   או  המציע"  "חתימת  בו  ממסמכי  "  הספקשנרשם  דף  כל  בתחתית  ללא    המכרזוכן 

 . יוצא מן הכלל
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שתי   .4.10 שנדרשות  היכן  אחת  חתימה  כגון:  בלבד,  חלקית  חתימה  של  קיומה  או  חתימה  העדר 

וכ ברורה  על מסמכי  חתימות, העדר חותמת  לפסילת  או חלק מהם,    המכרזו',  לגרום  עלולה 

 . ההצעה

מסמכי   .4.11 את  להגיש  המציע  רשום    המכרזעל  עליה  חלקה  פומבי  "במעטפה    06/2022המכרז 

עומר המקומית  המועצה  עבור  רכבים  לתיבת    בלבד  "לאספקת  תוכנס  של    המכרזיםוזו 

 המועצה ע"י המציע או שליחו, או בנוכחותם. 

עד למועד האחרון    -על ידי המציע או ע"י שליח מטעמו במשרדי המועצה    ידניתההצעה תוגש   .4.12

ההצעות. הצעה    להגשת  כל  תתקבל  לא  וכן  בדואר  ששוגרו  הצעות  תתקבלנה  לא  מקרה  בכל 

 בחלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.

המועצה רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד האחרון   .4.13

ההצעות  לה על    למכרזגשת  תעלה  שלא  ההצעות    45לתקופה  להגשת  האחרון  מהמועד  יום 

 . המכרזהנקוב במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל משתתפי  

 הוראות כלליות  .5

הזוכה   .5.1 כהצעה  תיבחר  שהצעתו  "  במכרזהמציע  מאת  "(  הזוכה)להלן:  זכיית  הודעת  יקבל 

 המועצה.  

או בחלק .5.2 במלואה  הזוכה מהצעתו,  בו  לא  חזר  ו/או  הנדרשים  ה,  כל המסמכים  המציא את 

כלשהי   התחייבות  אחת  מילא  לא  ו/או  החוזה  על  חתם  לא  ו/או  החוזה,  לחתימת 

תנאי   לפי  המועצה  -  המכרזמהתחייבויותיו  חייבת  -  רשאית  לא  את    -  אך    הצעתו לראות 

את    מהחתו  השהוגש בו  שהוסיפה  לאחר  מיד  תקף  כהסכם  הצעתו  במסגרת  הזוכה  ע"י 

חתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי כל דין לשם אכיפתו של ההסכם או  

 לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

צ .5.3 כל  וללא  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  כלשהי, המועצה  בהנמקה  את    ורך  לבטל 

או   תחילת  המכרז  את  הש לדחות  על    רותיםימתן  תעלה  שלא  תקופה  חודשים    12למשך 

 . רותיםימתן השמהמועד שנקבע לתחילת 

ו/או בהסכמה מצד הזוכה   .5.4 המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה 

ו את החיובים והזכויות הכלולים  ימנו ו/אמ ו/או כל חלק  המכרזאו כל מציע אחר, להסב את  

ו/או    במכרזולמשתתפים    המכרזבו, במלואם או בחלקם, לכל יחיד או תאגיד, בכל שלב של  

הזוכה   זה.  בעניין  תביעה  ו/או  טענה  כל  תעמוד  לא  אחר  ג'  צד  רשאי    במכרזלכל  יהא  לא 

 לצד ג' כלשהו. המכרזפי -להסב את זכויותיו או חובותיו על



 

 

 

 
   מועצה מקומית עומר

 עבור המועצה המקומית עומר  רכביםלאספקת   06/2022  פומבימכרז 
 

10 
 

הה .5.5 תחשב  בה  היאהתקופה  בתוקפה  כעומדת  להגשת  יום    180  צעה  האחרון  מהמועד 

 ההצעות. 

 אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.   .5.6

 

 זוכה  לבחירת המידה  ואמות ההצעות בחינת אופן .6

ההצעה  הזוכה יהא המציע בעל  ,  הסף  בתנאי  המציע   של  ועמידה   המכרז   מסמכי   בדיקת  לאחר .6.1

 רכב.  סוגהנמוכה ביותר לכל 

או  /ו  מידעאו  /ו   מסמך  כל  ימציאו   כי  המציעים  מאת   לבקש,  שהוא  שלב  בכל,  רשאית  המועצה  .6.2

, וכן לערוך  ההצעות  להערכת,  מטעמה  מיאו  /ו  המועצה  לדעת,  הדרושים ,  הבהרהאו  /ו  נתון

  פעולה   ישתף   מהמציעים  אחד  כל.  לנכון  שימצאו  כפי,  בדיקה  כל,  מהם  חלק   לכל   או   למציעים 

  המציע   שיתף   לא.  בדיקות  לערוך  שתבקש  ככל,  כאמור  בבדיקות  מטעמה  ומי  המועצה  עם

 .ההצעה את לפסול, בלבד זה מטעם, רשאית המועצה  תהיה,  לעיל  וכאמור  כנדרש פעולה

או כל הצעה  ביותר    הנמוכהה מתחייבת לקבל את ההצעה  נאינ  המועצהעל אף האמור לעיל,   .6.3

   שהיא.

 :המכרזלו"ז  .6.4

 . 12:00ולא יאוחר מהשעה  06/03/2022 –מועד אחרון להגשת הצעות  

 . נהתקבלתלאחר המועד הנ"ל לא   נהגעת מעטפות ש

 

 פיני בדש 

 עומר  מקומיתראש המועצה ה
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 הצהרת משתתף ב מכרז

הח"מ,   .1 כי  אני,  מסמכי  מאשר/ת  כל  את  בעיון  בסעיף  המכרזקראתי    המכרזלתנאי    1  כמפורט 

 למתן השירותים האמורים. והמהווים, או עתידים להוות, כולם יחד, את ההסכם 

, תנאי  מתן השירותיםעל פרטיהם וכי מקום    המכרזהנני מצהיר/ה בזה כי הבנתי את כל מסמכי   .2

ו/או על    מתן השירותיםהגישה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך  

 ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.  ,השירותיםהיקף הוצאות  

את   .3 לבצע  בכל מסמכי    יםהאמור   השירותיםהנני מתחייב/ת  לתנאים המפורטים  ,  המכרזבהתאם 

 של המועצה.   המלאלשביעות רצונה    השירותיםכולם יחד, והנני מקבל/ת על עצמי לבצע את 

בה   .4 הנקוב  הזמן  ובתוך  בחלקה  או  במלואה  לעיל,  המפורטת  התחייבותי  את  אמלא  ולא  במידה 

ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם    המכרז ולרבות אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי  

בתנאי הסף   עומד/ת  אינני  כי  ו/או התחייבות  למכרזיתברר  פטורה מכל אחריות  , תהיה המועצה 

 לכל מציע אחר. השירותיםלמסור את  כלפי ותהיה זכאית

צורך   .5 כל  מראש, מבלי  ומוערך  מוסכם  פיצוי  למועצה  לשלם  אני מתחייב/ת  כזה,  כן, במקרה  כמו 

לסכום   השווה  בסך  וזאת  המועצה,  מצד  נזק  גובה  או  נזק  בו    5,000של  בהוכחת  רכב  כל  בגין   ₪

זה   מכרז  במסגרת  "זכיתי  המוסכם)להלן:  תהיה  הפיצוי  והמועצה  הפיצוי  "(,  את  לגבות  זכאית 

 מראש על כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.  ת/ואני מוותר כל דרך העומדת לרשותה המוסכם ב

לתקופה    למכרז, בין היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות  נוידוע ל .6

בין היתר, כי    ל מתום המועד האחרון המקורי להגשת ההצעות וכן ידוע לי, יום    45ל  שלא תעלה ע

לתחילת   המועד  את  לדחות  רשאית  השירותים  המועצה  תעלה  מתן  שלא  חודשים    12על  לתקופה 

לתחילת   שנועד  השירותים  מהיום  אני  מתן  מכלליותה,  לגרוע  ומבלי  זו,  להצהרתי  לב  ובשים 

תיקון  ו/או  שינוי  ו/או  לביטול  ניתנת  אינה  חוזרת,  בלתי  הינה  זו  כי הצעתי  ומצהיר/ה    מוסיף/פה 

 . במכרזועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב 

מסמכי   .7 מהצעתיהמכרזכל  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מהכלל,  יוצא  ללא  יחד  ומהווים    ,  את  כולם 

 . ההסכם ביני לבין המועצה

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או   .8

הצ  מהוראות  הוראה  הפרת  הפרת  או  מילוי  אי  עצם  או  בהצעה  הנקוב  המועד  חלוף  ועצם  זו  עתי 

 ההוראה כאמור, ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין. 

 במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן: .9

בתזכיר התאגיד   .9.1 והסמכויות הקבועות  בגדר המטרות  היא  זו  ו/או  כי הצעה  ובתקנותיו 

 בהסכם השותפות. 
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 , אושרה בהנהלת התאגיד כחוק. המכרז, על פי תנאי  במכרזכי ההתקשרות  .9.2

על  .9.3 חותמים,  אנו  בשמו  אשר  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמכים  מטה  החתומים  אנו  כי 

הסכם   לביצוע  תנאי    המכרזההתקשרות  פי  סייגים    המכרז ועל  או  הגבלות  כל  אין  וכי 

במסמכ או  התאגיד  לשון    המכרז י  במסמכי  וכי  זו,  הצעה  על  לחתום  מאתנו  המונעים 

 היחיד הנקוטה בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד. 

כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף   .9.4

זה כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה  

לראות אותנו מחויבים   -אך לא חייבת    -למטה פגומה מכל טעם אחר, רשאית המועצה  

 ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה. באופן אישי כלפיה, ביחד 

 

 ולראיה, באתי על החתום: 

 שם המציע/ה: _________________ 

 מס' תעודת זהות/מס' חברה/מס' שותפות: _________________ 

 כתובת: ______________________________ מס' טלפון: ________________  

 חתימות:

 חתימה _____________. _____________  ת.ז. ______  שם: ______________  .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .3

 

 חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________ 

 .יועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלויה ושלישית מיחתימה שנ* 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   מועצה מקומית עומר

 עבור המועצה המקומית עומר  רכביםלאספקת   06/2022  פומבימכרז 
 

13 
 

 נספח א' 

  טכני והצעת מחירמפרט 

 

"להלן)  עומר  מקומיתה  המועצה להמועצה:  הצעות  להציע  מציעים  בזאת  מזמינה  רכבים    6אספקת  "( 

ו להלן  המפורטים  הסוגים  "  כמפורט  הכלמארבעת  )להלן:  זה  והשירותיםבמסמך  "  יםרכבה"  -" 

 בהתאמה(. 

  ( 00כיד    תירשםהמועצה  )ויבואן  הישירות מרכב    . ודוק. ק"מ בלבד  0עם  הרכבים הנדרשים הינם רכבים  

 ק"מ.  0, כלומר (01כיד   תירשםוהמועצה )מחברות הליסינג   או

 :הנדרשים למועצה יםהרכבלהלן  .1

 רכבים מסוג יונדאי איוניק  2

 נדאי אלנטרהורכבים מסוג י  2

 מסוג סיטרואן ברלינגו 1רכב 

 מסוג דאצ'יה דאסטר  1רכב 

 רכבים, אשר מפרט כל אחד מהם מפורט בנספח א'. 6סה"כ 

   ים/אספקת הרכב .2

 "(. אספקההזמן ימים, מיום קבלת הזמנת עבודה )להלן: " 60אספקת הרכב/ים תהא תוך  

יקול דעתה ולנסיבות שיונחו לפניה.  למועצה בלבד, תהא הזכות להאריך את זמן האספקה בהתאם לש

 ככל שיוארך זמן האספקה תוארך תקופת ההתקשרות בהתאמה.  

ויודגש , כי אספקת הרכב/ים תהא בכפוף ורק לאחר קבלת הזמנת עבודה כהגדתה לעיל. ללא  יובהר 

 הזמנת עבודה הספק לא יהא זכאי לתמורה. 

 התמורה תשולם באופן הבא: .3

 הוצאת הזמנת העבודה. מהתמורה ישולמו עם   30% -

ימים מיום אישור החשבונית ע"י הגורם    15הנותרים מהתמורה ישולמו לאחר האספקה ותוך    70% -

 המוסמך לכך במועצה. 
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 הצעת המחיר: לענייןהוראות  .4

הרכבים   .4.1 סוגי  כלל  לאספקת  הצעה  להציע  מחויבים  אינם  המציעים  זה,  מכרז  במסגרת  כאמור, 

לגביו מעוניינים  ורשאים להציע הצעה לסוג אחד   יותר, תוך סימון מפורש ביחס לסוג הרכב  או 

 להציע הצעה ומתן הצעה בגינו. 

. משכך יובהר, כי ככל  1ולא  יחידות מאותו סוג    2ישנם סוגי רכבים מהם נדרשים  תשומת הלב כי   .4.2

ל נדרשים  מרכב  סוג  והמציע מציע הצעה    יםכבר  2  אספקתמחייבת    תהא  , הצעתויחידות  2מנו 

 וג.  מאותו הס

זאת כי  עם  אחד(,    יובהר,  )רכב  אחת  יחידה  לפי  הצעה  להציע  המציע  בהצעה  על  שמדובר  וככל 

 . 2יחידות, התמורה תהא המחיר שיוצע כפול  2לסוג ממנו נדרשים 

)סימון  ל  על המציע .4.3 להציע הצעה  מעוניין  לגביו/הם  הרכב/ים  סוג/י  סוג    Xסמן את  לצד  בריבוע 

 ג/י הרכב/ים. לסו המחיר המוצע  אתהרכב( ולמלא 

נשוא המכרז, בין    במתן השירותיםעל המציע לקחת בחשבון בהצעתו את כל העלויות הכרוכות   .4.4

וכל  , רישוי  במשתמע אשר כרוכים במסגרת השירותים, ובכללם בין היתר   וביןשנכתבו במפורש  

 , למעט מיגון.עלות אחרת הכרוכה במתן השירותים במסגרת מכרז זה

 הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע.תכסה שום המועצה לא  .4.5

 במתכונת שונה מהמפורט לעיל ולהלן עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.  הצעה חלקית ו/או  .4.6

 

המכרז .1 תנאי  כל  את  זהירה  בחינה  שבחנו  ו   אחר  מסמכיו,  כלל  כל  על  לנו  השירותים  ידועים 

 : לקמןהנדרשים נשוא המכרז ותנאי ביצועם, הצעתנו הינה כד

 

  אחד(  –)כמות רכבים מסוג זה      1רכב סוג 

 

 DACIA יצרן

 2X4דאסטר החדש טורבו דיזל  דגם

 הילוכים  6ידנית  הילוכים

 לבן  צבע חיצוני 

 בז'  /שחור צבע פנימי 

 כ"ס  116סמ"ק  1461טורבו דיזל  נפח מנוע

 כן אגרת רישוי 

 "( 1רכב סוג )להלן: "

 



 

 

 

 
   מועצה מקומית עומר

 עבור המועצה המקומית עומר  רכביםלאספקת   06/2022  פומבימכרז 
 

15 
 

 : 1סוג מההצעה לרכב 

 . 1מסוג  _________________ ₪ בתוספת מע"מ, לרכב אחד

ובמילים: ____________________________________________ שקלים חדשים 

 .1מסוג  בתוספת מע"מ, לרכב אחד 

 "(1בגין רכב סוג  התמורה)להלן: "

 

  אחד(  –)כמות רכבים מסוג זה     2רכב סוג 

 

  CITROEN יצרן

  BERLINGO COMBI N1 Shine pack דגם

 אוטומטי  הילוכים

 לבן   צבע חיצוני 

 בז'  /שחור צבע פנימי 

  L, 130 hp 1.5 נפח מנוע

 כן אגרת רישוי 

 

 "( 2רכב סוג )להלן: "

 : 2סוג מההצעה לרכב 

 . 2מסוג  _________________ ₪ בתוספת מע"מ, לרכב אחד

____________________________________________ שקלים חדשים ובמילים: 

 .2מסוג  בתוספת מע"מ, לרכב אחד 

 "(2בגין רכב סוג  התמורה)להלן: "
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  שניים(  –)כמות רכבים מסוג זה  3רכב סוג 

 

 יונדאי   יצרן

 IONIQ PREMIUM FL - D643 דגם

 היברידי אוטומטי  הילוכים

 לבן  צבע חיצוני 

 בז'  /שחור  פנימי צבע 

 1.6 נפח מנוע

 כן אגרת רישוי 

 

 "( 3רכב סוג )להלן: "

 : 3רכב סוג לההצעה 

 . 3מסוג  _________________ ₪ בתוספת מע"מ, לרכב אחד

ובמילים: ____________________________________________ שקלים חדשים 

 .3מסוג  בתוספת מע"מ, לרכב אחד 

 "(3בגין רכב סוג  התמורה)להלן: "

 

  שניים(  –)כמות רכבים מסוג זה  4רכב סוג 

 

 יונדאי  יצרן

   P023אלנטרה פרימיום  דגם

 היברידית אוטומטית   הילוכים

 לבן  צבע חיצוני 

 בז'  /שחור צבע פנימי 

 סמ"ק  1580כ"ס,   139 נפח מנוע

 כן אגרת רישוי 

 

 "( 4רכב סוג )להלן: "
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 : 4סוג מההצעה לרכב 

 . 4מסוג  _________________ ₪ בתוספת מע"מ, לרכב אחד

ובמילים: ____________________________________________ שקלים חדשים 

 .4מסוג  בתוספת מע"מ, לרכב אחד 

 "(4בגין רכב סוג  התמורה)להלן: "

 

ל  .2 על  נוידוע  כי  ינוומוסכם  או    נההילדעיל    נותהצע,  לשינוי  לביטול,  ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי 

 כאמור דלעיל.   נולתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אות

 

לנו, .3 ואם    ידוע  רכבים  סוגי  ו/או  רכבים  של  כלשהו  רכישה  להיקף  מתחייבת  אינה  המועצה  כי 

בכלל, וכי היא רשאית להזמין רכבים בכמות ומהסוגים הנדרשים לה ובהתאם לצרכיה באותה  

רק הזמנת עבודה המפרטת את סוג הרכב והכמות הנדרשת  עוד ידוע לנו ומוסכם עלינו, כי    עת.  

 ולא תהא לנו כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה בעניין. היא זו שתחייב

 לבין המועצה. נוזו מהווה את הסכם ההתקשרות בינ  נו כי הצעת נו,ידוע ל .4

 
 

                        ________________                      ________________ 

 תאריך                                                         הספקחתימת וחותמת                         

 

 

 _______________________  ח.פ. שם המציע: ____________________________ת.ז./

 

 _________________________    אחר:אדם, חברה, שותפות או  תיאורו  נא לפרט

 

 טלפון:_______________________________     כתובת:_____________________________ 

 

 מות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:  ש

 ____________________________________________________________ 

 

    ___________________________________ _______________  חתימות:
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 .  (תנאי המכרזמסמך ראה פרוט דרישות לחתימות ב)

 _____________________.    תאריך:  

 

 

   '(בצתאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוכשהמציע הוא )אישור חתימה: 

  

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:  

  
 (ימולא כשהמציע הוא אדם)  "ה __________ ת.ז. ___________ ה .1

  
   (ימולא כשהמציע הוא תאגיד) ה"ה __________ת.ז. ____________ .2

  
 מסמך זה בפני.  על תו, וכי חתמווכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב או

 

                                 ______________                                  ________________            

 חתימה                     תאריך                                   
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 ' בנספח 

 מועצהתצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר 

 

היא   שכתובתי   ____________________ ת.ז   _________________ הח"מ  אני 

 __________________________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 

1.   _________________________________ המציע  של  הצעתו  במסגרת  ניתן  זה  תצהירי 

 " )להלן:   __________________________ פומבי    במסגרת"(  המציעח.פ/ע.מ    06/2022מכרז 

עומר   המקומית  המועצה  עבור  רכבים  "לאספקת  והמכרז)להלן:  בהתאמה(  המועצה "  -"   "

 וכמורשה החתימה מטעמו. 

זו,   .2 ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה 

ההצעה לפסילת  ולהביא  המכרז  תנאי  של  יסודית  הפרה  אי  תהווה  במכרז,  יזכה  שהמציע  וככל   ,

לביטול   ויביא  המציע  עם  שייכרת  ההסכם  של  יסודית  הפרה  יהווה  זו,  בהצהרה  האמור  נכונות 

 ההסכם, מבלי שיהיה למציע כל זכות תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. 

 מועצה ו/או עובד תאגיד עירוני  ד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד/חבר הצהרה בעניין ניגו .3

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 

 , הקובע כדלקמן: 1950  -אתשי"לצו המועצות המקומיות,  א. )א( 103סעיף  .3.1

האמורים  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד  

חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או  

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה,  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".   -"קרוב"

הציבור    12כלל   .3.2 נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  ברשויות  )א( 

 המקומיות הקובע: 

המקומית;   הרשות  עם  לעסקה  או  לחוזה  צד  יהיה  לא  מועצה  "חבר 

מועצה" "חבר  זה,  או    -לעניין  שהוא  תאגיד  או  קרובו  או  מועצה  חבר 

 קרובו בעלי שליטה בו. 

 , הקובע כי: 1950 -, תשי"א לצו המועצות המקומיות 142סעיף  .3.3

ין, בעצמו ולא על ידי בן  "לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפ

גודו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה  
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לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה   למענה או בשמה, פרט  עם המועצה 

קבלת   בדבר  לחוזה  ופרט  המועצה  עובדי  של  הכללי  בהסכם  או  שלו 

אי  לתושבים;  מספקת  שהמועצה  מהשירותים  עובד ן  שירות    לראות 

  כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא 

 )ב( לגבי חברי המועצה". 103כאמור בסעיף 

 (: נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטי) לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי בהתאם .4

לי:      יש / אין  בין חברי מליאת המועצה ו/או עובדי המועצה ו/או בתאגיד השייך לה      .4.1

 בן/בת זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה        איןיש /   .4.2

אגיד באמצעותו הגשתי את הבקשה או שאחד מהם מנהל  אחוזים בהונו או ברווחיו של הת

 או עובד אחראי בו. 

   או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. ה/זוג, שותף בת /לי בן    איןיש /  .4.3

במועצה ו/או בתאגיד עירוני השייך למועצה      עובדים / לא עובדים  אני ו/או בן/בת זוגי   .4.4

 ו/או בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה. 

סעיף  באמוראין   .5 מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  )ב()103  לעיל  לצו    (3א. 

המקומיות תשי"אהמועצות  של    1950  -,  ברב  המועצה  מליאת  שר    2/3לפיהן  ובאישור  מחבריה 

ל רשאית  סעיף  הפנים,  לפי  התקשרות  )א(130התיר  המקומיות  א.  המועצות  תשי"אלצו   ,-  1950  ,

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 

 תאריך: _________________ חתימה: ___________________ 

 אישור

בפני   הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר   ,)  ________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________ הח"מ  אני 

_,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  מר/גב' ________ 

תוכן   את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

__________ _____ _____ 
 וחותמת עו"ד  חתימה          

 
 


