מסמך א'

הודעה בדבר פרסום המכרז
מועצה מקומית אבן יהודה
מכרז פומבי מס' __3_/21
מכירת רכב מטאטא כביש
מועצה מקומית אבן יהודה (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת הצעות לרכישת רכב מטאטא כביש (להלן :״הרכב
הנמכר״) ,בהתאם לחוזה ולמסמכים המצורפים למסמכי המכרז.
את ההצעו ת יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במשרדו של מנכ"ל המועצה ברח' המייסדים  ,53באבן יהודה,
במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס'  "__3_/21בלבד ,וזאת עד ליום  24/1/2021בשעה  12:00בצהריים.
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ,ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת
המכרזים.
מפגש מציעים יתקיים ביום  17/1/2021בשעה  10:00במשרדי מנכ״ל המועצה ברח׳ המייסדים  ,53באבן יהודה .במפגש
המציעים ניתן יהיה לראות את הרכב הנמכר .מפגש המציעים אינו חובה ,אולם מומלץ לקחת בו חלק.
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום ,אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המציע לכדי
הצעה ע"פ דיני המכרזים.

בכבוד רב,
אבי הררי
ראש המועצה המקומית אבן -יהודה
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מועצה מקומית אבן יהודה
מכרז פומבי מס' __3_/21
מכירת רכב מטאטא כביש

מסמך ב׳

תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
.1

מהות המכרז
המועצה המקומית אבן יהודה (להלן " -המועצה") מבקשת בזה לקבל הצעות לרכישת רכב מטאטא
כביש (להלן :״הרכב הנמכר״) הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק
בלתי נפרד הימנו.

.2

מסמכי המכרז
.2.1

.2.2

.3

המסמכים המפורטים מטה ,מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו:
א.

הודעה בדבר פרסום המכרז -מסמך א'.

ב.

תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים  -מסמך ב׳.

ג.

הצעת המציע  -מסמך ג׳.

ד.

חוזה  -מסמך ד׳.

כל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז".

הכרת מסמכי המכרז ותנאי העבודה
על המציע ללמוד ,להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז ,לרבות את החוזה ,את כתב
הכמויות ואת המפרט.

.4

הרכב הנמכר
הרכב הנמכר הינו רכב מטאטא כביש דגם ראבו  530שנת ייצור  2012מ.ר.1071482 .

.5

רכישת הרכב הנמכר
5.1

מובהר בזאת כי רכישת הרכב הנמכר תהיה במצבו כמות שהוא (״as is״) ,הן מבחינה
חיצונית והן מבחינה מכנית/טכנית ,וזאת מבלי שלזוכה ברכישת הרכב תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בנוגע למצבו של הרכב הנמכר כאמור.
למען הסדר הטוב מו דגש ,כי הרכב הנמכר לא היה בשימוש במהלך כשלוש השנים האחרונות.
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5.2

באחריות הזוכה להסדיר את העברת הבעלות ברכב על שמו ,ועל חשבונו ,לרבות תשלום אגרת
העברת בעלות והסדרת רישוי לרכב (״טסט״).

5.3

מציע שהצעתו תזכה במכרז ,יעביר את מלוא התמורה עבור רכישת הרכב בתוך  7ימים
ממועד קבלת הודעה על זכייתו כאמור ,ויחתום בתקופה זו על כל המסמכים הדרושים
להעברת בעלות ברכב על שמו במשרד הרישוי .ביצוע התשלום והעברת הבעלות ברכב
כאמור ,יהוו תנאי למסירת החזקה ברכב לידי הזוכה.

5.4

מובהר ,כי עם משלוח הודעת זכיה כאמור ,תהיה המועצה רשאית לבטל את כל הביטוחים
הקיימים ביחס לרכב (אם וככל שקיימים) ,והאחריות לכל נזק שיגרם לרכב או בגין שימוש
ברכב תחול על הזוכה בלבד.

 .6לוחות זמנים במכרז
6.1

מפגש מציעים
מפגש מציעים יתקיים ביום  17/1/2021בשעה  10:00בלשכת מנכ״ל המועצה ,ברח׳ המייסדים
 ,53אבן יהודה .במפגש ניתן יהיה לראות את הרכב הנמכר.

6.2

הגשת הצעות במכרז
את ההצעות במכרז יש להגיש במסירה ידנית בלבד ,לא יאוחר מיום  24/1/2021עד השעה
 ,12:00וזאת לתיבת המכרזים שבלשכת מנכ״ל המועצה ברח׳ המייסדים  ,53אבן יהודה.
הצעות שתתקבלנה לאחר המועד הנקוב לעיל תפסלנה על הסף ,ולא תיכללנה במניין
ההצעות למכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.

6.3

שינוי לוחות הזמנים
מובהר ,כי המועצה תקפיד על לוחות הזמנים המפורטים במסמך זה.
עם זאת ,מובהר ומודגש ,כי המועצה רשאית ,בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי
שתידרש לנמק החלטתה לשנות את לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה ,וזאת בהודעה בכתב
שתינתן בהתאם להוראות מסמך זה.

.7

.8

שינויים הסתייגויות ותיקונים
א.

כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים ,שומרת לעצמה המועצה את שיקול הדעת הבלעדי ,לשנות,
לעדכן ,או לסייג כל תנאי מתנאי מכרז זה.

ב.

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי החוזה .המועצה תהא רשאית לראות
בכל שינוי ,מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ,ולפסול את הצעתו.

מסמכי המכרז  -רכוש המועצה
מסמכי המכרז הינם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי ,והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת
הגשת הצעות למועצה ,כאמור במכרז זה ,ולא לשום מטרה אחרת .מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק
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אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ,ויחזירם למועצה לא יאוחר מאשר המועד
האחרון להגשת ההצעות.

.9

החלטות המועצה
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי .במקרה שכזה המציעים לא
יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מהמועצה.

.10

.11

הגשת הצעות
א.

כל מציע יחתום על כל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז ,לרבות חתימה מלאה בעמוד האחרון וכן
בהצעת המציע (מסמך ג׳) .החתימה תהיה מקורית בלבד .במקרה והמציע הינו תאגיד ,יחתמו
מורשי החתימה מטעם התאגיד בצירוף לחותמת התאגיד ,וחתימתם תאומת על ידי עו״ד,
אשר יאשר כי הם מורשי החתימה ,כי חתמו בפניו ,וכי חתימתם מחייבת את התאגיד.

ב.

על המציע לצרף להצעה זו את התמורה הכספית אותה הוא מציע עבור הרכב (בהתאם לנוסח
מסמך ג׳) ,וכן את ההסכם לרכישת הרכב (מסמך ד׳) כשהם חתומים על ידו.

ג.

הצעת המציע תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים במסמכי המכרז .הצעת המציע וכל מסמכי
המכרז יוכנסו כשהם חתומים על ידי המציע ,לתוך מעטפה לבנה חלקה ובלתי מזוהה.
המעטפה המכילה את הצעת המציע תוגש סגורה וחתומה ,כשעליה מצויין רק "מכרז פומבי
מס' ."_3_/21

ד.

המועצה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שיש בה התניה,
הסתייגות ,שינוי ,תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז ,או בכל מקרה של אי-התאמה או
של אי-מילוי פרטים; אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה לפנות למציעים
ולבקש ה בהרה להצעה ,וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ה.

התמורה תהיה נקובה בש״ח בלבד ,כולל מע״מ.

ו.

הצעת המציע תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,למשך ( 90תשעים) ימים מן המועד האחרון
להגשת ההצעות .המועצה רשאית להאריך מעת לעת את המועד הקבוע בסעיף זה.

המחאה בנקאית
א.

המציע יצרף להצעתו המחא ה בנקאית מאת בנק מסחרי ישראל ו/או חברת ביטוח (לעיל
ולהלן :״ההמחאה הבנקאית״) ,בסכום המהווה  20%מהסכום המוצע על-ידו לשם רכישת
הרכב ,רשומה לפקודת מועצה מקומית אבן יהודה.

ב.

במקרה והמציע יזכה במכרז זה ,תהיה המועצה רשאית לפרוע את ההמחאה הבנקאית,
ופירעון כאמור יהיה על חשבון התמורה.

ג.

המועצה תחזיר לידי מציע שלא זכה במכרז את ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו ,לאחר
הכרזה על הזוכה במכרז.

ד.

המועצה תהא רשאית הציג את ההמחאה הבנקאית לפירעון ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל
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מקום שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או
סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז.

.12

ה.

מובהר ,כי אין בזכויות המועצה כמפורט בסעיף  11זה ,בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד
לרשותה בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין.

ו.

המועצה רשאית להציג לפירעון את ההמחאה הבנקאית ,מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או
לבסס דרישתה ,אך בטרם תעשה כן ,תשלח למציע הודעה בכתב בת  5ימים מראש.

שונות
א.

כל מציע ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,לרבות ביצוע בדיקות נשוא המכרז .המציע
לא יהא זכאי לכל שיפוי מהמועצה בגין הוצאות אלו.

ב.

בוטלה זכייתו של זוכה כלשהו ,לא יהיה זכאי הזוכה לשום פיצוי בשל ביטול זכייתו כאמור.

ג.

כל עניין הנוגע למכרז זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו ,יידון אך ורק בבית משפט שלום בנתניה
או בבית משפט מחוזי מרכז ,לפי העניין.

ד.

המציעים יחשבו כמי שקיבלו יעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת
הצעותיהם.

חתימה ואימות חתימה
אני החתום מטה ,מאשר/ת בזאת ,כי קראתי את תנאי המכרז המפורטים לעיל ,הבנתי אותם ,וכי אני
מסכים/מה לתוכנם .הצעתי הכספית מצורפת להצעה זו ,והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זו.
___________________
תאריך
____________________
שם מלא
___________________
מס' טלפון

___________________
מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ.

_____________________
חתימה
_____________________
כתובת
_____________________
מס' פקס

במקרה של תאגיד :אימות חתימה בפני עו״ד
הריני לאשר כי מר/גב׳ ____________ ת.ז __________________ .ומר/גב׳
_______________________ ת.ז ,______________ .חתמו בפני על הצעה זו ביום
_______________ בשם התאגיד ____________________ ,וכי חתימתם בצירוף לחותמת
התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין .כן הריני לאשר ,כי ההחלטה להגיש את ההצעה במכרז
זה בשם התאגיד התקבלה על פי דין.
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_____________________
חתימת עו״ד

___________________
תאריך

מועצה מקומית אבן יהודה
מכרז פומבי מס' __3_/21
מכירת רכב מטאטא כביש
מסמך ג'

הצעת המציע
לכבוד
המועצה המקומית אבן יהודה
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז מס' _____3 /21למכירת רכב מטאטא כביש
.1

אני הח״מ ___________________ ,מגיש בזאת את הצעתי לרכישת רכב מטאטא כביש דגם ראבו 530
שנת ייצור  2012מ.ר ,1071482 .בתמורה מוצעת של _____________________ ( ₪במילים:
__________________________ שקלים חדשים) כולל מע״מ (להלן :״סכום התמורה המוצע על
ידי״).

.2

להווה ידוע לי ,כי סכום התמו רה המוצע על ידי כולל מע״מ ,וכי המועצה אינה עוסק מורשה על פי חוק
מע״מ ואינה מנפיקה חשבוניות הכוללות מע״מ.

.3

הריני מצרף להצעתי המחאה בנקאית בשיעור של  20%מסכום התמורה המוצע על ידי.

.4

כן הריני מצרף בזאת הסכם רכישה לרכישת הרכב כשהוא חתום על ידי.

.5

אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב להעביר את מלוא התמורה עבור רכישת הרכב (בניכוי סכום ההמחאה
הבנקאית) בתוך  7ימים מה מועד בו אקבל הודעה על זכייתי כאמור .כן הריני מתחייב לחתום במהלך 7
הימים הללו על כל המסמכים הדרושים להעברת הבעלות ברכב על שמי במשרד הרישוי.

.6

הריני מסכים לכך ,שביצוע מלוא תשלום סכום התמורה המוצע על ידי למועצה ,והעברת הבעלות ברכב
כאמור ,תהווה תנאי למסירת החזקה ברכב לידי.

.7

ברור לי ,כי עם משלוח הודעת הזכייה ,תהיה המועצה רשאית לבטל את כל הביטוחים הקיימים ביחס
לרכב (אם וככל שקיימים) ,והאחריות לכל נזק שיגרם לרכב או בגין שימוש ברכב תחול עליי בלבד.

.8

הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז,
או במשך תקופה מוארכת ,ככל שהמועצה תחליט על הארכת תקופה זו.

.9

הנני מצהיר ,כי ידוע לי שאין בעצם הגשת הצעתי זו בכדי להכשירה כהצעה כשרה עפ"י דיני המכרזים,
וכי כשרות הצעתי זו תלויה בהיות מסמכי המכרז שהגשתי עומדים בתנאי המכרז המהותיים.

.10

אני מצהיר בזאת כי קראתי את כל מסמכי המכרז והבנתי את תוכנו ,אני מקבל את כל התנאים
הכתובים במסמכי המכרז על כל נספחיו ללא כל עוררין.
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.11

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אני מצהיר ,כי ידוע לי ואני מסכים לכך שרכישת הרכב הנמכר תהיה
במצבו כמות שהוא (״as is״) ,הן מבחינה חיצונית והן מבחינה מכנית/טכנית ,וזאת מבלי שלזוכה
ברכישת הרכב תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בנוגע למצבו של הרכב הנמכר
כאמור.
עוד הריני מצהיר ,כי ידוע לי ,שהרכב הנמכר לא היה בשימוש במהלך כשלוש השנים האחרונות.

.12

ככל שאוכרז כזוכה הנני מתחייב להסדיר את העברת הבעלות ברכב על שמי ,ועל חשבוני ,לרבות תשלום
אגרת העברת בעלות והסדרת רישוי לרכב (״טסט״).
עוד הריני מתחייב ,כי ככל ואוכרז כזוכה ,אעביר את מלוא התמורה עבור רכישת הרכב בתוך  7ימים
ממועד קבלת ההודעה על הזכייה כאמור ,ואחתום בתקופה זו על כל המסמכים הדרושים להעברת
בעלות ברכב על שמי במשרד הרישוי .ביצוע התשלום והעברת הבעלות ברכב כאמור ,יהוו תנאי
למסירת החזקה ברכב לידי הזוכה.

.13

ידוע לי ואני מסכים לכך שעם משלוח הודעת זכיה כאמור ,תהיה המועצה רשאית לבטל את כל
הביטוחים הקיימים ביחס לרכב (אם וככל שקיימים) ,והאחריות לכל נזק שיגרם לרכב או בגין שימוש
ברכב תחול עליי בלבד כזוכה.

ולראיה באתי על החתום:
___________________
תאריך
____________________
שם מלא
___________________
מס' טלפון

___________________
מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ.

_____________________
חתימה
_____________________
כתובת
_____________________
מס' פקס

במקרה של תאגיד :אימות חתימה בפני עו״ד
הריני לאשר כי מר/גב׳ ____________ ת.ז __________________ .ומר/גב׳
_______________________ ת.ז ,______________ .חתמו בפני על הצעה זו ביום
_______________ בשם התאגיד ____________________ ,וכי חתימתם בצירוף לחותמת
התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין .כן הריני לאשר ,כי ההחלטה להגיש את ההצעה במכרז
זה בשם התאגיד התקבלה על פי דין.
___________________
תאריך

_____________________
חתימת עו״ד
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מועצה מקומית אבן יהודה
מכרז פומבי מס' __3_/21
מכירת רכב מטאטא כביש

מסמך ד'

הסכם למכירת רכב מטאטא כביש
שנערך ונחתם באבן יהודה ביום ______________

בין:

המועצה המקומית אבן יהודה
מרחוב המייסדים  ,53אבן יהודה
(להלן" :המועצה")
מצד אחד

לבין:

_______________________________
מרח' __________________________ ,
טל ,___________ .פקס________________ .
(להלן" :הקונה")
מצד שני

הואיל

והמועצה פרסמה מכרז מס' ( _3_/21להלן :״המכרז״) למכירת רכב מטאטא כביש דגם ראבו 530
שנת ייצור  2012מ.ר( 1071482 .להלן :״הרכב״) .העתק רישיון הרכב מצורף כחלק בלתי נפרד
מהסכם זה;

והואיל

והקונה הגיש הצעתו לרכישת הרכב ,והוכרז כזוכה במכרז;

והואיל

והצדדים מעוניינים להשלים את העברת הבעלות ברכב לידי הקונה;

לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

9

.1

המועצה מתחייבת למכור ולהעביר לקונה את הרכב ,והקונה מתחייב לקנות מאת המועצה את הרכב,
וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובהסכם זה.

.2

המועצה מצהירה ,כי היא הבעלים של הרכב ,וכי הרכב היה בחזקתה ובשימושה עד למועד חתימת הסכם
זה ,וכי למיטב ידיעתה ,על הרכב לא מוטלים משכונות ו/או שעבודים ו/או עיקולים ,והוא נקי מכל זכות
של צד שלישי .על אף האמור מודגש ,כי הרכב לא היה בשימוש במהלך כשלוש השנים האחרונות.

.3

הקונה מצהיר ומאשר כדלקמן-:
3.1

כי בטרם הגשת הצעתו למכרז ראה את הרכב ובדק אותו ,ומצא אותו מתאים לצרכיו ולשביעות
רצונו המלאה.

3.2

כי הינו רוכש את הרכב במצבו כמות שהוא (״as is״) ,הן מבחינה חיצונית והן מבחינה
מכנית/טכנית ,וכי במהלך הליכי המכרז הוא פנה למועצה בבקשה לקבל את כל הפרטים הנוגעים
למצבו של הרכב ,וכי קיבל את הפרטים כאמור.

3.3

לקונה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה בנוגע למצבו של הרכב ,לא
באשר למצבו החיצוני ,ולא באשר למצבו המכני ו/או הטכני ,והוא מוותר בזאת מראש על כל
טענה כנגד המועצה בעניינים אלו.

3.4

הקונ ה מצהיר ,כי ידוע לו ,כי באחריותו הבלעדית להסדיר את העברת הבעלות ברכב על שמו ,ועל
חשבונו ,לרבות תשלום אגרת רישוי ועלות הסדרת רישוי לרכב (״טסט״) .מסירת הרכב תתבצע
אך ורק לאחר הצגת טופס העברת הבעלות ברכב על שם הקונה.

.4

המועצה מצהירה ומאשרת ,כי כל תשלום בגין דו״חות תעבורה ו/או קנסות שהוטלו בגין השימוש ברכב
לפני חתימת הסכם זה ,יהיה באחריותה .מובהר כי הקונה ישא במלוא התשלומים כאמור לאחר מסירת
הרכב לידיו ,אפילו אם טרם הושלמה העברת הבעלות על שמו.

.5

התמורה:

.6

5.1

בתמורה לרכב ישלם הקונה למועצה סך של _________________( ₪במילים:
______________________ שקלים חדשים).

5.2

מובהר ,כי התמורה היא בעבור רכישת הרכב בלבד .הקונה ישא בכל העלויות הכרוכות בהעברת
הבעלות ברכב על שמו.

5.3

מוסכם ,כי המועצה תהיה רשאית להציג לפירעון את ההמחאה הבנקאית שהקונה מסר בידיה
במסגרת הליכי המכרז ,וכי התמורה שתתקבל ,תהיה על חשבון התמורה כהגדרתה בסעיף זה.

5.4

התמורה תשולם למועצה לא יאוחר משבעה ימים מן המועד שבו תימסר לקונה הודעה בדבר
זכייתו במכרז לרכישת הרכב .איחור בתשלום יהווה הפרה יסודית של הסכם זה ,ויעניק למועצה
את הזכות לבטל הסכם זה ,ולהציג לפי רעון את ההמחאה הבנקאית שהקונה מסר למועצה
במסגרת הליכי המכרז.

תנאי למסירת החזקה ברכב לידי הקונה ,היא תשלום מלוא התמורה כאמור בסעיף  ,5והעברת הבעלות
ברכב על שמו של הקונה במשרד הרישוי .עם מסירת החזקה ברכב כאמור ,תהיה המועצה רשאית לבטל
כל ביטוח שקיים ביחס לרכב.
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.7

מקום השיפוט בכל הנוגע והכרוך בהסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט השלום בנתניה או בבית משפט
המחוזי מחוז המרכז.

.8

כתובות הצדדים הן כנקוב בכותרת הסכם זה .כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מהכתובות
דלעיל תחשב כאילו הגיעה לצד הנמען תוך  3ימים מתאריך מסירתה למשלוח בדואר ,ואם נמסרה ביד-
בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

______ ___ ________
המועצה

____ ___ __ ________
הקונה

במקרה של תאגיד :אימות חתימה בפני עו״ד
הריני לאשר כי מר/גב׳ ____________ ת.ז __________________ .ומר/גב׳
_______________________ ת.ז ,______________ .חתמו בפני על הצעה זו ביום
_______________ בשם התאגיד ____________________ ,וכי חתימתם בצירוף לחותמת
התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין .כן הריני לאשר ,כי ההחלטה להגיש את ההצעה במכרז
ולחתום על הסכם זה בשם התאגיד התקבלה על פי דין.
___________________
תאריך

_____________________
חתימת עו״ד

