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 מסמך א'
 

  מועצה אזורית עמק המעיינות

 15-2021מכרז פומבי מס' 
  רכב בטחוןרכישת 

 
 

" )להלן:  המעיינות  עמק  אזורית  רכבהמועצהמועצה  עבור  מחיר  הצעות  לקבל  מבקשת  מסוג    "( 
 , בהתאם למפורט להלן: 4X4טנדר 

 נשוא המכרז  .1

פח  כנסמתוך הרשימה המצ"ב  ,  עם גיר אוטומטי,  4X4מסוג טנדר    רכבאספקת   .א
בדרישות המינימום כפי שנקבעו   אשר עומד הצעות )מסמך א'(, יע להצ  הלהזמנ א'

 .עם גיר אוטומטי .לרכבי בטחון ןהביטחועל ידי משרד 

, וו  דלתות,    5(  4X4כלי הרכב חייבים במפרט פקע"ר אשר כולל: רכב טנדר דיזל )
 גרירה משולב, מיגון גחון, מזגן, מערכת שליטה מרחוק. 

  " ראשונה  יד "לכך שהינו  אישור  המחיר המוצע ו  יצוין לגבי הרכב  ר יחת המ בהצע
 . "יד שניה"או 

ימים מיום ההכרזה על זוכה במכרז )להלן    30  -ר מלא יאוח  -  כבת הרהספק  ועדמ .ב
 "(. המועד הקובע" –

הנדרשת   .ג האחריות  שלא    -תקופת  לתקופה  לפגוש"(  )"מפגוש  מלאה  אחריות 
 ב.  ואן הרכתפחת מתקופת האחריות של יב

הרכ .ד במפרט    בִאבזור  המפורטת  האביזרים  ברשימת  המפורטים  באביזרים 
 "(.  האביזרים הנלוויםהלן: "הצעות )ל  מנה להציעהזל א'  חפכנסהמצורף 

 ממשרדי המועצה.  ק"מ 45קיים מוסך מורשה של היצרן בטווח של לכל היותר   .ה

 מסמכי המכרז  .2

 ז": מכרמסמכי ההמסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד " .א
 

 .הזמנה להציע הצעות  - מסמך א'

 הצעת המציע.   - 'במסמך 

 ים ת הרכבלאספק סכמיםים מוא נת  -  'גמסמך 

במשרדי    ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה,   300לרכוש תמורת  את מסמכי המכרז ניתן   .ב

   .8.00-15.00ה בין השעות -בימם א אצל מזכירת ועדת מכרזים  המועצה

 כרז תנאי סף להשתתפות במ .3

במכרזים  רשא .א המצטברים    להשתתף  התנאים  בכל  בעצמם  העומדים  מציעים 
 כרז:עות במת ההצלהגש ן והבאים, במועד האחר

 מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל; (1)
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המציע הינו יבואן ו/או זכיין מורשה ו/או סוכן מורשה של רכבים מסוג   (2)
 ; 4X4טנדר 

 ; 4X4ג טנדר שנים לפחות במכירת רכבים מסו 5המציע עוסק מזה  (3)

המציע מסוגל ומתחייב לספק למועצה תקופת אחריות מינימלית כנדרש   (4)
 לעיל.   ()ג1בסעיף 

מוסך   (5) מקיים  של  של  מורשה  בטווח  המציע  מציע  אותו  התחבורה  שרד 
 ק"מ ממשרדי המועצה.   45לכל היותר 

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:  .ב

 .;מלואםכל מסמכי המכרז כאשר הם מלאים וחתומים ב (1)

ב'(    עתהצ (2) )מסמך  לגבי  בה  המחיר  וכל  יצוין  אישור  רכב המחיר המוצע 
 . או "יד שניה" "יד ראשונה" ו הינשהרכב 

כי   (3) המעיד  עו"ד  מטעם  ואישור  כתאגיד  רישומו  תעודת  של  עותק 
 החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד; 

יבו (4) ו/אזכיינו/או    ארישיונות  הרשאות  ו/אוו  אסמ  ות  רת  אח  כתאכל 
המעידה על כך שהמציע הינו יבואן ו/או זכיין מורשה ו/או סוכן מורשה  

 שנים לפחות;  5וכי הוא עוסק בכך מזה    4X4של רכבים מסוג טנדר  

( לעיל, בטווח של  5א) 3אסמכתא לקיומו של מוסך מורשה כאמור בסעיף   (5)
 ; צהעוק"מ ממשרדי המ 45לכל היותר 

פקיד   (6) רו"חשומה  אישור  לש  או  ניהול    זו,  נהתקף  חשבונות  על  פנקסי 
חשבונות   וניהול  )אכיפה  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  ורשומות 

 .  1976 -ותשלום חובת מס(, התשל"ו 

 הגשת ההצעות     .4

בכל  על המציע   .א כל הפרטים הנדרשים  למסמכי המכרזלמלא את  דף  ,  כל  על  חתום 
המכרז לח  ממסמכי  במוכן  התום  בכ   מיועדקום  מסמכילכך  כל   לרכזו   , כרזמה  ל 

רכישת    –   15-2021  מס'   מועצה  החומר במעטפה סגורה וחתומה, עליה יצוין "מכרז
 ". רכב בטחון

   לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו. אין  .ב

כן .ג ו/או    וניםתיק   או ו/למסמכי המכרז את כל מסמכי ההבהרה,  המציע  יצרף    ,כמו 
יו  שיופצ דכונים  ע העל  בחותמת  מועצה  די  למועד הגשת המכרז כשהם חתומים  עד 

 למכרז זה.  וחתימה על כל דף בידי המציע, ויכניסם למעטפה המצורפת

ב .ד המופיע  המציע  הצעת  טופס  על  ערוכה  תהיה  המציע  ב'הצעת  למסמכי    מסמך 
המוצע הרכבים  של  הטכני  המפרט  יצורף  אליו  ם.  הנלווי  זריםהאביו  יםהמכרז, 

  
מסמך ב' ישנה הפרדה בין מחירו של רכב אחד לבין עלות  ל  5ף  בסעי  –הלב  לתשומת  

האביזרים הנלווים והתקנתם בכל רכב. על המציע למלא את המחירים המוצעים על  
   למסמך ב'. 5ידו לכל אחד ממרכיבים אלה ולסכם את סך כל הצעתו בסוף סעיף 

   לעיל.)ב( 3בסעיף  מפורטיםים ה מסמכה  כלהמציע יצרף להצעתו את  .ה

 הבהרה ות שאל .5
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להפנו  .א ניתן  הבהרה  אלקטרוני: שאלות  דואר  באמצעות  בלבד  בכתב  ת 
security@maianot.co.il.    ליום עד  הבהרה  שאלות  להגשת  האחרון  המועד 

 כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה.   .14.00בשעה  10.6.2021

לשאלות   .ב במועד שיוגשהבהרה  תשובות  לעים  למצי  יישלחו   ו  מקבלשפנו  סמכי  ת 
התקשרות, פרטי  השאירו  ואשר  דוא"ל.    המכרז  לא באמצעות  פה  בעל  תשובות 

 . יחייבו את המועצה
תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד, וכן עדכונים ו/או שינויים שייעשו ביוזמת   .ג

בדואר  המועצה ויישלחו  בכתב  יהיו  ידי  ,  על  שצוינה  לכתובת  בלבד,  אלקטרוני 
 .  ימםת עטי ההתקשרו המציעים בפר

 לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.   בדיקת התשובות .ד
גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה לא   .ה

 במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.   מועצהמובן, יפנה בכתב ל

 שבון. ידי המציע בגוף המסמכים לא יובא בח-שינוי או תיקון שיעשה על  .ו

ע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט  יהמצערך   .ז
שים ממנו בהצעתו( תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד,  השלמת הפרטים הנדר

לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו.  
ים הנוסח  הצדדאת  יב  כאמור( יחיבכל מקרה )גם אם המועצה לא העירה לשינויים  

 המועצה וכפי שנמסר למציעים.   ל ידישל מסמכי המכרז, אשר הוכן ע

  לא   ואלה,  פה-בעל  שניתנו  פירושים  או  הסברים,  לתשובות  אחראית  המועצה  אין .ח
 .    המועצה את  יחייבו

  להציע   להזמנה  הזמנהרשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות ב  המועצה .ט
, ביוזמתה או בתשובה לשאלות  המכרזקונים במסמכי  ותי ים  שינוי  כניס, לההצעות

את ,  המשתתפים לבטל  מציעים,  מפגש/י  לקבוע  מועד,  כל  לדחות  ו/או  להאריך 
לשנותו ו/או  כהמכרז  והתיקונים  השינויים  מתנאי  .  נפרד  בלתי  חלק  יהוו  אמור 

  ידי-שנמסרו על בדוא"ל לפי הפרטים  המכרז    רוכשי , יובאו, בכתב, לידיעת כל  המכרז
עלהמכרזמסמכי    כשיור ויצורפו  המציע  ע"י  יחתמו  להצעתו.-,  כדי   ידו  באמור  אין 

לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר המועד האחרון  
 סבירים.   למכרז, והכל מנימוקים  להגשת ההצעות

ויובא והתוספות  נים  התיקו   ינוייםשה .י ו  כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 
 . ההמכרז באמצעות הדוא"ל ו/או הפקסימילי לידיעתם של כל רוכשי מסמכי כתבב

  כשהם   אליו,שישלחו    או עדכון   או הבהרהתשובה  כל מסמך  להצעתו,  יצרף  כל מציע   .יא
 וחתימה.   חתומים על ידו בחותמת

 צעות הההגשת מועד  .6

מצאת  לתיבת המכרזים הנ 12.00בשעה  15.6.2021מיום עד לא יאוחר    יוגשו ההצעות  .א
 האזורית עמק המעיינות. לכלית של המועצה החברה הכי במשרד

 כרזים של המועצה.  המ תוכנס לתיבתהמעטפה  .ב

 כרזים.  ועדת המן בפני לדיו   א תובאכל הצעה אשר לא תימסר עד למועד הנקוב כלל ל .ג

 הצהרות המציע  .7

פרטי   .א שכל  והצהרה  כאישור  כמוה  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעות  הגשת 
מסמכהמכרז   ונספ על  אחר    ועיםדיחיו  יו  למלא  מסוגל  הוא  וכי  לו  ונהירים 

 על מסמכיו ונספחיו.  מכרז ת ב ההתחייבויות המפורטו

בקשר   .ב אי הבנה  או  טעות  בדבר  טענה  ככל  לפרט לשהו  לפרט  כלשהאו  מפרטי  ים  ם 
 תתקבל לאחר הגשת הצעות המציע. המכרז ו/או ההסכם לא 

את .ג לשנות  ו/או  לתקן  ו/או  למחוק  למציע  המכרז  אסור  רשאית  המועצה    .מסמכי 
מתנאי המכרז    גות המציעתיילראות בכל שינוי מחיקה או תיקון כאמור משום הס

 ולפסול את הצעתו. 



 

3000/109- 3- 296700 

4 

 קביעת הזוכה במכרז  .8

מצללככ .א ש,  הזהיע  האביזרים  ולה  צעתו  כולל  אחד  רכב  לכלי  הצעתו  כל  )סך  ביותר 
כרז זה,  ד בכל תנאי מהנלווים, כולל מע"מ, אגרות רישוי וכל תשלום אחר( ואשר עומ

 ז. מכרלרבות ובפרט בתנאי הסף ובדרישות המפרט, יומלץ כזוכה ב

ד  .ב שיקול  פי  על  זכות  שמורה  למועצה  כי  מובהר  הטוב,  הסדר  הב למען  לעדי  עתה 
ראשונה    ירכבלהעדיף  להחליט   קודמים  יד  מחיר  ( 00)בעלים  אם  יותר    םגם  יקר 

ת כזה  במקרה  שניה.  יד  ב ימרכבי  הזולה  ההצעה  ההבחר  מבין  יד  יותר  לרכב  צעות 
יהיו    .הראשונ ע"י המציע  שיוצעו  כי הרכבים  מדובר  עם  מודגש  בין אם  אפס ק"מ, 

 ה. ברכבי יד ראשונה ובין אם ברכבי יד שניי 

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  אינה  המועצה  הר כי  במור, מוהאאף  על   .ג
 ה הבלעדית. כל הצעה שהיא והדבר נתון ומסור לשיקול דעתה ולהחלטת

 אים כלליים נת

 ת בהצעה. מטירשאית, אך לא חייבת, לתקן טעות חשבון ארית  המועצה .9

סמך יף או מ של סע תוכנו  אם תתגלה סתירה או שגיאה או אי התאמה או ספק כלשהו ב .10
דיחוי למועצה כלש כך ללא  על  יש להודיע  לפחות    הו,  יש למסור    5בכתב. הודעה כאמור 

  שת ההצעות. ימים לפני המועד האחרון להג

 תשומת לב המציע מוסבת לתנאים הבאים:  .11

המכ  המועצה  .א את  לבטל  לא  רז  רשאית  ו/או  מהמכרז  חלק  לבטל  ו/או  עת  בכל 
 לקבל הצעה כלשהי. 

 ד. אחת בלבש הצעה  להגי ע רשאיכל מצי .ב

, אולם רשאית המועצה על פי שיקול דעתה  (אחד)  1מספר הרכבים הנדרש למועצה הינו   .12
 כלל. לא לרכוש רכבהבלעדי,  

13.  

לכך  מצהיר    מציעה .א מודע  הוא  במידה  מכרז  שכי  ורק  אך  המועצה  את  יחייב  זה 
, וביחס לכל חלק יחסי שבגינו  ןהביטחוויתקבל התקציב המתאים לכך על ידי משרד  

 יב מספק בלבד. צ קהתקבל במועצה ת
ו/או בחלהפרויקט  היה ותקציב   .ב תהא  בל בשלבים,  קקו ו/או התלא יתקבל במלואו 

, בכל שלב שהוא של העבודה )לרבות בשלב המכרזי  מציעל  להודיע רשאית  המועצה  
ביטול   על  ו/או טרם תחילת ההתקשרות עם הזוכה במכרז(,  זוכה  על  וטרם הכרזה 

ביצוע   דחיית  ו/או  בשלבים  תההתקשרוההתקשרות  ביצועה  ו/או  או חלקה,  כולה   ,
דרישה ו/או תביעה כל    ו/או  טענה  יה כל  ה לא ת  מציעלובמועדים שתקבע המועצה ו

 ההתקשרות ו/או תבוצע בשלבים כאמור. א כלפי המועצה בהן תבוטל שהי
תערך   .ג ו/או  הזוכה  עם  התקשרות  תערך  בו  במקרה  אחראית  תהיה  לא  המועצה 

מן   לחלק  ביחס  ובמועדים ם  יהרכבהתקשרות  בשלבים  תבוצע  ההתקשרות  ו/או 
 כולן או מקצתן.יבות הנ"ל, שתקבע המועצה מפאת הס 

 מציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בנסיבות כאמור. ל .ד

 הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ומסמכי המכרז.   .14

בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי    מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא .15
עיכ  כל  בגין  הפסהמועצה,  ו/או  זוב  המכרז  הליכי  אם קת  יגרמו,  אשר  לחלוטין  או  מנית 

 צדדים שלישיים כלשהם.  יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי

בזה כי לקח אפשרו .16 ו/או זוכה מצהיר  ת של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון  כל מציע 
 כך. המועצה עקב  בחשבון והוא מוותר על  כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אלה

או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהיה  בוטל המכרז   .17
 מין וסוג.  למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל

א, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהו .18
 יע. תחולנה על המצ
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מ .19 לו  המציע  ידוע  כי  הוא  צהיר  וכי  הדין  לפי  בהצעתו  עיון  זכות  קיימת  כי  מאשר,  והוא 
מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על ידי המועצה לצד שלישי. כל החלטה  

 ף להוראות הדין. עניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפול

 י מכרז אלו. דנות על תנא המועצה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפ .20

 אמור במסמכי מכרז זה בלשון זכר, משמעו לכל דבר ועניין גם לשון נקבה. כל ה .21

גבוהה מאומדן המכרז,   המועצה  .22 כל הצעה שתהיה  נוסף, לפסול  נימוק  כל  רשאית, ללא 
 המכרזים.  תלוועדאשר יוגש  

 על ההסכם שבין הצדדים.  המועצה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת הזכייה  .23

הזכו  .24 המכ כל  במסמכי  רשאים  רז  יות  יהיו  לא  המשתתפים  למועצה.  שמורות 
זה.   במכרז  הצעה  והגשת  הכנת  לצורך  אלא  המכרז  במסמכי  שימוש  כל  לעשות 
אלא   אחרת,  מטרה  לשום  בהם  להשתמש  או  המכרז  מסמכי  את  להעתיק  אין 

 ת הצעה למכרז זה בלבד. לצורך הגש 

א .25 )מועצות  המקומיות  המועצות  צו  של  השניה  לתוספת  כפופים  המכרז  יות(  זורתנאי 
  -, ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת השניה  1958  -תשי"ח  

 ניה. ת התוספת השיגברו ויקבעו הוראו

 
        

_____________________________ 
 מועצה יורם קרין, ראש ה

 אזורית עמק המעיינותצה מוע
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 הצהרה והתחייבות 

 

______________, _______________  , ת.ז. _ אנו החתומים מטה ___________________

את  ך/ים לחייב  ___________________, ת.ז. _______________, מצהיר/ים כי אני/ו מוסמ

 "( בחתימתי/נו. המציע)להלן: "        המציע  

מאשר המציע  / אני/ו  שירותי  את  ומציעים  הנספחים,  לרבות  המכרז,  מסמכי  את  שקראתי/נו  ים 

וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות  מכרז זה  לאספקת הרכב נשוא  

 רצונה המלא של המועצה. 

ה  כל  כי  לאשר  המופיהריני/ו  לכל  פרטים  מסכים  המציע  וכי  אמת  הינם  המציע  בהצעת  עים 

 פרטים המפורטים בתנאי המכרז על כל נספחיו. התנאים וה

 

 תאריך: ___________________________ 

 _________________ _______ שם החותם:

 חתימה וחותמת המציע: ____________________ 

 

 

 אישור עו"ד/ רו"ח 

____________, מרח' _____________________, מאשר  "ח ________אני הח"מ, עו"ד/ רו

כי   של  בזה  היסוד  מסמכי  פי  על  בחתימתו  המציע  את  לחייב  מוסמך  המציע  של  בשמו  החותם 

 המציע. 

 _________________ ________ תאריך: __ 

 חתימה וחותמת: _____________________ 

 

 
 ___________________              _________ __________   

    חתימת המועצה                                   חותמת וחתימת המציע 
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 נספח א' 
 
 
 
 
 

 מפרט

 נתוני בסיס מינימליים  
 

 
)בעלים    יה"יאו "יד שנ(  00)בעלים קודמים  ראשונה"    "יד ,    2021צור  , שנת יי X  4  4  איסוזו   טנדר

 מתוך הרשימה הבאה:  ( אפס ק"מ,01קודמים 
 

 . 4X4אוטומט  D-MAX – LSE PREMIUMזו איסו .1

 

 

 "(:האביזרים הנלווים"  –ם הבאים )להלן ולעיל על הרכב להיות מאובזר באביזרי

 
 ירת מרחק  מערכת התרעה על סטיה מנתיב ושמאו  –מובילאי  .1

 מדרך צד .2

 וו גרירה משולב  .3

 ון ח מיגון ג .4

 צבע לבן  .5

 ' אינץ  9 מסך מולטימדיה .6

 מצלמת נסיעה לאחור  .7

 (פוינטר)חוק מערכת שליטה מר .8
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 מסמך ב'

 הצעת המציע 
 
 
 

 עמק המעיינות מועצה אזורית לכבוד: 
 

ומתכבד להגיש בזה הצעה לאספקת    מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרזהנני   .1
 במסגרת המכרז.   4X4  איסוזו מסוג טנדר רכב

ספקת  ל הגורמים האחרים המשפיעים על אכ הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז,  .2
 וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.   ,דועים ומוכרים ליי רכבה

 נשוא המכרז.  4X4יבואן ו/או הזכיין מורשה ו/או הסוכן המורשה של רכבים מסוג  נני הה .3

4.   

פק למועצה רכבים מתוצרת היצרן _________ דגם _________  אני מציע לס .א
יד   ,________ ייצור  קודמים    שנת  )בעלים  )בעלייד    / (  00ראשונה  ם  שנייה 

המיותר((  01קודמים   את  המ  )מחק  הטכני  למפרט  בלתי  בהתאם  כחלק  צורף 
 נפרד מהצעתי. 

 רצ"ב המפרט הטכני של הרכב. .ב

 להלן פירוט הצעת המחיר:   .5

₪ .א מע"מ    __________  כולל  ש"ח(  רכב  )___________________  כלי  עבור 
ריש)המחיר    אחד אגרות  מע"מיוכולל  הא  ,  למעט  אחר,  תשלום  ביזרים  וכל 
 וים(.  הנלו 

 

עבור התקנת כל  לל מע"מ  __________ ₪ )___________________ ש"ח( כו .ב
 האביזרים הנלווים כמפורט במפרט(.  ) הִאבזור הנדרש לכלי רכב אחד

)___________________ ש"ח( כולל מע"מ    -  סה"כ לכלי רכב אחד  __________ ₪ 
 )מחיר מלא וסופי(.  לוויםנכולל אביזרים  

מים מיום  י  30  -מאוחר  בכל מקרה לא יו  יאוחר מיום ___________לא    -הספקה  מועד ה .6
 . (המועד הקובע)ההכרזה על זוכה במכרז 

והנני מתחייב לעמוד בכל הוראות  '  בנספח א נימום  על דרישות המי  עונההרכב    שלט  רהמפ .7
 בפרט.  מסמך ג'בו אל מסמכי ההליך וב

 
 
 
 
 
 

 ___________________ 
 חתימת המציע          
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 מסמך ג'

 תנאים מוסכמים לאספקת הרכב

 

לאספקת רכב    15-2021והמציע הזוכה במכרז מס'  "(  המועצהמעיינות )להלן: "מועצה אזורית עמק ה

 בקשר לאספקת הרכב: תנאים הבאים"( מסכימים בזאת על ההזוכה" :לןה למועצה )ל  4X4מסוג טנדר 

הצעות .1 להציע  ההזמנה  לרבות  מסמכיו,  ו/או  המכרז  תנאי  חלק    המציעהצעת  ו  כל  מהווים 
 ממסמך זה וחלק מתנאיו. 

מכל זכויות צד ג' )ובכלל זאת שעבוד מסוג כלשהו(,   נקיכאשר  יסופק ייב כי הרכב הזוכה מתח .2
א הבעלים היחידה של  שהמועצה תה  על שם המועצה, כך  םיירש  כי הרכב  י הזוכהוכן אחרא 

 . וידי עם אספקת, והכל באופן מ הרכב

הנדרשים  זוכה  ה .3 הביטוחים  כל  ברשותו  כי  כלמצהיר  קיום  כלפי    ל לשם  התחייבויותיו 
 ., אבזורם וכו'בקשר עם אספקת כלי הרכבהמועצה, לרבות 

, מתוך הרשימה המצ  4X4טנדר    רכב  הזוכה יספק למועצה  ______ .4 ורפת  מסוג _______ 
 להזמנה להציע הצעות במסמכי המכרז, כמוצע בהצעת הזוכה.   א'כנספח 

ל הפחות כפי  הרכב יסופק עם כל האביזרים הנלווים כפי שציין הזוכה בהצעתו, אשר הינם לכ .5
 להזמנה להציע הצעות.   נספח א'  –המפורט במפרט הבסיסי המינימלי 

ימים מהמועד    30-מה לא יאוחר  יה כמוצע בהצעת הזוכה, ובכל מקרהד אספקת הרכב ימוע .6
 הקובע.  

רכב,   .7 כל  של  רישוי,  מחירו  אגרות  מע"מ,  תקופת כולל  המפרט,  פי  על  הנלווים  האביזרים 
   –היה כמוצע בהצעת הזוכה י כל תשלום אחר  ו האחריות

ש"ח(    -  סה"כ  _________________(  ₪ מע"________  ר  י המח"  –)להלן    מ כולל 
הרכב  המוסכם ממחיר  )המורכב   )"____ של  הנלווים  בסך  האביזרים  ועלות   ₪  ____

     למסמך ב'(.  5והתקנתם בסך של ________ ₪, כמפורט בסעיף 

8. "( מלאה  אחריות  תקופת  יכלול  המוסכם  תפחת  המחיר  שלא  הרכב,  על  לפגוש"(  מפגוש 
 מתקופת האחריות של יבואן הרכב.  

ה את  מע"מ ותהוו  ק הזוכה תהיה המחיר המוסכם כוללפתשלם המועצה לסהתמורה אותה   .9
 התשלום הסופי עבור הרכב שיסופק למועצה מהזוכה.  

  מחירי הובלה, או התייקרות במוסכם במפורש כי התמורה לא תשתנה כתוצאה מהתייקרות   .10
בתשלומי  או  אגרות,  מכסים,  במיסים,  בהיטלים  שינויים  או  העלאה  לרבות  כלשהי    אחרת 

 עט שינויים בשיעור המע"מ.    מ חובה אחרים, ל

עומד בכל דרישות המכרז    הרכבלספק רק בתנאי שהוכח מעל לכל ספק כי  מורה תשולם  הת .11
 . המועצהוהמפרט הטכני, וכי סופק בהתאם לדרישות 

תוך   .12 )שוטף+  45התמורה תשולם  החשבון  הוגש  בו  לאישור  45ימים מתום החודש  ובכפוף   ,)
המו ידי  על  שהתקהחשבון  לאחר  בצעצה,  בפועל  נתקבל  כך  לשם  המיועד  מאת  יב  מועצה 

 שרד הבטחון. מ

ידי משרד הבטחון כמימון חיצוני  -ידוע לספק כי תשלום כל תמורה לפי הסכם זה מבוצע על .13
וכי המועצה תוכל להעביר את התמ לקבלן רק לאחרמלא,  שקיבלה את סכום   ורה המגיעה 

קבלת המימון החיצוני כאמור.    מי עסקים ממועדי  10  –התמורה בפועל מאת משרד הבטחון  
ות לעיל, איחור בתשלום של החלק מן התמורה הממומן במימון חיצוני עד  יבות המתוארבנס
ז  150 חוזה  של  הפרה  יהווה  לא  למועצה  החשבון  הומצא  שבו  מהיום  את  יום  יזכה  ולא  ה 

 הספק בתמורה נוספת ו/או בפיצוי כלשהו. 

  ג.דין ו/או נוה פי-עלחובה לנכותו   רה כל סכום שישרשאית לנכות מהתמו המועצה .14
 
 

_____ ______________ 
 חתימת המציע          


