
 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 

 הזמנה לקבלת הצעות מחיר  

 עומר מקומית מאת המועצה הכלי רכב   רכישתל

 
 

ה  "  עומר   מקומיתהמועצה  הרכב  ל  תמעוניינ"(  המועצה)להלן:  כלי  את   ,  שבבעלותהמכור 

)  ,להלן  ושפרטי הנוכחי  הציוד  ,  (AS ISבמצבו  כל  קבעלרבות  דרך  אליו  שקיים  המחובר  ,  9)ככל 

 לרכישתו. מציעים להציע הצעות ומזמינה 

 

 : פרטי כלי הרכב .1

 

 רכב פרטי  סוג כלי הרכב 

 59-449-38 מס' רישוי 

   TSI  סקודה יאטי  ודגם תוצרת

 2017   שנת יצור

 בנזין  מנוע

 סמ"ק  1.197 נפח מנוע

       ראשונה     יד

 )נכון ליום ביצוע השמאות(  174,817  ק"מ

 לבן    צבע

 אוטומטית תיבת הילוכים    הילוכים

 )ככל שמחובר(  המחובר אליו דרך קבעכל הציוד  ציוד נלווה

   21/01/2023 טסט

 

 ( "כלי הרכב" או "הרכב )לעיל ולהלן: "

 

 להזמנה זו מצורפים המסמכים הבאים:  .2

 . רישיון רכב .2.1

 . שמאות רכב .2.2
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 )תנאי סף(: בהליךמקדמיים להשתתפות התנאים  הלהלן  .3

 
 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המזהים הבאים:   .3.1

 ת.ז קריאה.     :  ביחידככל ומדובר 

 :  תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה. בתאגידככל ומדובר 

 

הצעתו, .3.2 הבטחת  ולשם  לצרף  המציע  שמו שיק,    על  של  על  בסך  המועצה    3,500,  לטובת   ₪

 המקומית עומר. 

 :יובהר ויודגש

 כי השיק נועד להבטחת הצעת המציע.   -

כלשהי   - התחייבות  אחר  מילא  לא  ו/או  בחלקה,  או  במלואה  מהצעתו,  הזוכה  בו  חזר 

ההזמנה   תנאי  לפי  להצעתו    –מהתחייבויותיו  שצורף  השיק  את  לפרוע  המועצה  תוכל 

 והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

פיצוי מוסכם - יהווה  שיגרמו    סכום השיק  הנזקים  בגין  למי  ל ומוערך מראש  ו/או  מועצה 

מטעמה מבלי שאלו יצטרכו להוכיח את נזקיהן כאמור, והמציע מצהיר ומסכים כי סכום 

התחייבות   הפרת  בגין  מטעמה  למי  ו/או  למועצה  המגיע  הנכון  הפיצויים  סכום  הוא  זה 

 ה. לזכות המציע כאמור לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות העומדות

 

 כלליות:הוראות  .4

מועצה, מר  ב  אחראי רכבבתאום מראש עם    12.06.22  מיוםהרכב,  כלי  ראות את  הגיע לניתן ל .4.1

 . יובהר, כי יש לתאם שעת הגעה מראש. 053-8655755בטל' שמספרו:  ,רועי קמחי

ולה .4.2 המצ"ב  החומר  בכל  היטב  לעיין  מתבקשים  כלל  הנכם  על  זו  הזמנה  ע"ג  הצעתכם  גיש 

 כשהיא חתומה בכל עמוד, בצירוף המסמכים הנדרשים בה. נספחיה, 

"  ידנית,להגיש    יש  ההצעהת  א .4.3 נכתב  עליה  סגורה  מחיר  במעטפה  הצעות  לקבלת  הזמנה 

עומר המקומית  המועצה  מאת  רכב  כלי  ליום  "לרכישת  עד  וזאת  יאוחר    23.06.22,  ולא 

המועצה  ,12:00מהשעה   במשרדי  הנמצאת  המכרזים  )לעיל    45תמר  שברח'    לתיבת  עומר 

 "(. משרדי המועצהולהלן: "

 . הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה לא תתקבלנה

המפורטות    המציעעל   .4.4 ההוראות  כל  למילוי  זולדאוג  יותר  בהזמנה  או  אחת  מילוי  אי   .

שייעשו    וכןמהדרישות,   תוספת  או  שינוי  זו  כל  ידי  בהזמנה  על  בין  לגביה,  כל הסתייגות  או 

   בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.תוספת בגוף המסמכים ו



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 
  מי   או/ו  המועצה  מלבד  אחר   גורם  ע״י  או/ו   בע״פ  שניתנו   הסברים  או   הבהרות ,  פירושים  כל .4.5

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

:  להלן)  בכתב  שנמסרו  ותיקונים  תשובות,  שינויים  רק.  פה-בעל   שיינתנו,  הסבר  או/ו  פרוש  לכל

  במסמכי   האמור  בין,  סתירה  של  מקרה   בכל.  המועצה  את  יחייבו "(  הבהרות  מסמכי"

המקוריים  מסמכי   ובין   ההבהרות   של   במקרה.  ההבהרות  במסמכי  האמור  יגבר,  ההזמנה 

 . יותר המאוחרת בהבהרה האמור יגבר , עצמם ובין ההבהרות מסמכי בין סתירה

העלויות   .4.6 האמור  הכרוכותכל  בכלליות  לפגוע  ומבלי  ההצעה  בהגשת  עקיף,  או  ישיר  באופן   ,

וכל   ותעודות שיש לצרפם להצעה  בגין מסמכים  לעיל, לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים 

מובהר   הסר ספק  למען  בלבד.  על המציע  יחולו  מן הכלל,  יוצא  ללא  עלות אחרת  או  הוצאה 

מכל סיבה שהיא לא יהיה המציע זכאי להחזר עלויות או    ההליךכי גם במקרה בו יבוטל    ,בזה

 . הוצאות כלשהן

את   .4.7 לעצמה  שומרת  הבלעדי,  המועצה  דעתה  שיקול  לפי  מועדי  הזכות,  את  ,  ההליךלדחות 

  הצעה חשד למרמה,  במקרים בין היתר שך  לפסול ו/או לדחות את הצעתו של מציע,  ,  ולבטל

 יל וכיו"ב. בעל הבלתי סביר

 :ואמות מידה לבחירת הזוכה  הוראות לעניין הצעת המחיר  .4.8

את .4.8.1 למלא  המציע  ידו  על  על  המוצע  הרכב,  המחיר  כלי  רכישת  המיועד בגין  במקום   ,

 מטה.

₪ )להלן:   34,384ו  על המציע להציע הצעתו כאשר מחיר המינימום הניתן להצעה הינ .4.8.2

 ום תיפסל. "(. הצעה שתהא נמוכה ממחיר המיניממחיר המינימום"

ין אהמציע שיועמד לזכייה הינו המציע בעל ההצעה הגבוהה ביותר בגין הרכב. עם זאת,   .4.8.3

 ביותר או הצעה כלשהי.   הגבוהההמועצה מתחייבת לקבל את ההצעה 

היא    בההתקופה   .4.8.4 בתוקפה  כעומדת  ההצעה  להגשת   90תחשב  האחרון  מהמועד  יום 

 ההצעות. 

 

 פיני בדש 

 עומר  מקומיתראש המועצה ה
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 הצעת המחיר )הסכם( 

 

וכל    פרטי הרכבוידועים לנו    ההזמנה לקבלת הצעות מחיראחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי   .1

 : הצעתנולהלן  , הפרטים הנדרשים לשם הגשת הצעה

 

, בשים לב למחיר המינימום כהגדרתו  עומר  מקומיתמאת המועצה ה  הצעתנו לרכישת כלי הרכב .2

 הינה:  ,₪( 34,384)  לעיל

 

 "(.התמורה)להלן: " _______________________ ₪ 

 

עלינו,   .3 ומוסכם  לנו  במצבי י  הרכב כלי  כי  ידוע  )  ומכר  הציוד  ,  (AS ISהנוכחי  כל  המחובר  לרבות 

, גם לא לחידוש  מכל בחינה שהיאו/או לציוד שבו,    וואין המועצה אחראית למצב,  אליו דרך קבע

 .הטסט הנדרש

 

עלינו, .4 ומוסכם  לנו  ההצעה    ידוע  את  לקבל  מתחייבת  המועצה  אין  הצעה    הגבוהה כי  או  ביותר 

 כלשהי.  

 

לשלם   .5 ואנחנו מתחייבים  עלינו  מוסכם  לנו,  בגין הרכב בהתאם למועצה  ידוע  את מלוא התמורה 

 .יום מהודעת הזכייה 14 תוך  וזאת נזכהשלהצעתנו, ככל 

 

מתחייבים,   .6 ואנחנו  עלינו  מוסכם  לנו,  שנזכה,  ידוע  ככל  על שמנו  הבעלות  להעברת  ולדאוג  לפעול 

 ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך. 

 

הסדרת מלוא התמורה והעברת הבעלות,    רק לאחרידוע לנו ומוסכם עלינו כי הרכב יימסר לידנו   .7

 תוך הצגת האסמכתאות הנדרשות לקיום האמור בפני המועצה. 

 

לביטול,  תנו  הצע .8 ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי  היא  בתוקפה  זו  עומדת  והיא  לתיקון,  או  לשינוי 

 כאמור דלעיל.  נו ומחייבת אות

 

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

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

 טלפון:_______________________________   

  

כשהמציע הוא תאגיד משפטי,  )  שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע

 :  (חברה, שותפות וכיוצב'

 ____________________________________________________________ 

    __________________________________________________   חתימות:

 _____________________.    תאריך:  

 

   )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוצב'(אישור חתימה: 

  

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

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

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

 

על   חתמו  וכי  אותו,  ולחייב   ________________ התאגיד:  בשם  לחתום  מוסמכים  אלה  וכי 

 בפני. מסמך זה 

 

 

                               ______________                                  ________________          

 חתימה                     תאריך             

 

 : )אחר זכיה בלבד( חתימת המועצה המאשרת ומקבלת את הצעת המציע

 תאריך: ______________ 

 במועצה: _________________________ החתימה חתימת מורשי  
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 רכבהשמאות  ו רישיון כלי הרכב
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