
 
 

 

 

 1מסמך 

 4/2023מכרז מס' 
 לאספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי למועצה האזורית באר טוביה

 הזמנה להציע הצעות
 

מחיר לאספקת כלי רכב המיועדים לצי מזמינה בזאת הצעות "(, המזמינה)להלן:  באר טוביההאזורית מועצה ה .1

 כמפורט במסמכי המכרז ובתנאיו.הכול בשיטת ליסינג תפעולי, "( כלי הרכברכבי המועצה )להלן: "

 המזמינה מבקשת לקבל הצעות מחיר עבור דגמי הרכבים המפורטים להלן: .2

 . אוטומט.1.5רכב מסוג דצ'יה דסטר  .2.1

 אוטומט. 1000רכב מסוג קיה סטוניק  .2.2

 רכב מסוג סיטרואן ברלינגו דיזל  אוטומט. .2.3

 סמ"ק. 2000סמ"'ק או  1.6אוטומט  VXרכב מסוג סובארו  .2.4

 אוטומט. 1.5רכב מסוג סקודה אוקטביה  .2.5

 דיזל אוטומט. 3008רכב מסוג פיז'ו  .2.6

 ל הרכבים, לא יתקבלו הצעות עבור חלק מהרכבים המפורטים לעיל. כל מציע רשאי להגיש הצעה עבור כל

ו/או הדגמים המוזמנים  להחליט על שינוי במספר כלי הרכב , על פי שיקול דעתה הבלעדי,המזמינה תהא רשאית .3

 מבלי שלמציעים ו/או הזוכים תהא כל טענה בקשר לכך.

 ימים מיום חתימת ההסכם על ידי שני הצדדים. 30יסופקו בתוך ומעלה ו 2023מודל כל כלי הרכב שיסופקו יהיו  .4

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן יהיה לרכוש  .5

תמורת  ,09:00בשעה  26/3/2023, אזור התעשייה באר טוביה, החל מיום 1ברח' ניר  מחלקת התחבורהבמשרדי 

)חמש מאות שקלים חדשים(, אשר ישולמו בהמחאה לפקודת המועצה )מסומנת למוטב בלבד(.  ₪ 500סך של 

 סך זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכש.

מנהל מחלקת  -מר מיכה אוזןיוכלו המציעים להפנות שאלות הבהרה בכתב אל  14:00בשעה  28.3.2023עד ליום  .6

שיוגשו וככל  08-8509863ולוודא קבלה בטלפון  micha@beer-tuvia.org.il: באמצעות דוא"ל התחבורה

עד השעה  30.4.2023תאריך ב את מסמכי המכרז ויישלחו למציעים שרכשו בכתב תענה שאלות הבהרה הן

ף את קובץ השאלות לצר יש צורך . ככל שיישלחו שאלות הבהרה והמועצה תמסור מענה לשאלות אלה,16:00

 להצעתם, כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. והתשובות

להכניס ביוזמתה תיקונים ושינויים  ,מכרזההצעות ברשאית בכל עת קודם למועד האחרון להגשת  המזמינה .7

במסמכי המכרז. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו לידיעתם של כל רוכשי 

 .דוא"ל/המכרז בכתב בפקס

, בסך המכרזלמסמכי  4כמסמך על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המצורף  .8

  )כולל(.  .2023731.אשר תהיה תקפה עד ליום ₪(,  שלושת אלפים)ובמילים:  ש"ח 3,000של 



 
 

 

 

 

 

כולל ערבות בנקאית  ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה, .9

בשני עותקים לפחות, כאשר המעטפה תהיה סגורה היטב  ללא סימני זיהוי והצעת המחיר, תוגש במעטפה

 וכוללת את כל המסמכים הדרושים על פי ההזמנה לקבלת הצעות.

 על המציע יהיה למלא בכתב יד את הצעתו, לחתום על כל המסמכים הנלווים. .10

 .תיפסל על סף -"ל ו/או שתוגש בחלקי חוברת מכרז שפורקוהצעה שלא תוגש בסדר ובאופן הנ .11

באר המועצה האזורית במשרד מנכ"לית  14:00עד השעה  4.202316.את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום  .12

 במסירה ידנית בלבד. טוביה, -, א"ת באר1רחוב ניר , טוביה

 המכרז, לא תילקח בחשבון. הצעה אשר תוגש שלא במועד ו/או ללא כל המסמכים הנדרשים במסמכי .13

 ימים מיום בחירת ההכרזה על הזוכה במכרז. 120ההצעות תעמודנה לתוקפן עד  .14

( חודשים מיום מתן שישה) 6תוך  להזמנת כלי הרכבהדרוש  תקציבתשיג את הלא  זמינהבכל מקרה שהמ .15

)ששה(  6העולה על ו/או מיום חתימת ההסכם עם הזוכה, במשך תקופה ההודעה לזוכה על זכייתו במכרז 

 והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.  חודשים מכל סיבה שהיא, יבוטל המכרז ו/או ההסכם

 

 
 

 בכבוד רב,               

 ביביקובי א            

 ראש המועצה          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 2מסמך 

 4/2023מכרז מס' 
 להשכרת כלי רכב למועצה האזורית באר טוביה

 והוראות למשתתפים תנאי המכרז

  תנאי סף .1

 המציע הינו תאגיד רשום או עוסק מורשה.  .1.1

 ים.המוצע כלי הרכבסוכן מורשה בישראל של יצרן חברה להשכרת כלי רכב ו/או המציע הינו   .1.2

השנים האחרונות,  3 -כלי רכב ב 100ניסיון מוכח של מכירה ו/או השכרה של לפחות בעל  המציע הינו .1.3

רכבים או יותר למועצות אזוריות ו/או גופים ציבורים ו/או  5השכרות ו/או מכירות של  5מתוכם לפחות 

 חברות שונות. 

כלי רכב  5ר לפחות המלצות מגופים ו/או ארגונים ו/או חברות שונות, להן  השכיר ו/או מכ 3בידי המציע  .1.4

 השנים האחרונות.  3)לכל ארגון/חברה( במהלך 

למציע הסדרים עם מוסכי שירות מורשים לכל סוגי הרכבים המוצעים להשכרה על פי תנאי מכרז זה, או  .1.5

לחילופין לרשות המציע סניפים ו/או מוסכים התומכים בשירותי תחזוקה לרבות תיקונים וטיפולים 

ק"מ  60עד ת של כלי הרכב, כאשר לפחות אחד מהמוסכים נמצא במרחק של הנחוצים לתחזוקה השוטפ

 ממשרדי המועצה.

, שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץהמציע מפעיל מרכז פניות לדיווחים על תקלות, תאונות, גניבה ומתן  .1.6

 .שעות ביממה 24

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז, ואשר יצרפו להצעתם בעת  .2

 המפורטים להלן:ההגשה, לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף, את כל המסמכים והאישורים 

הכנסה כחוק וכן אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -אישור רו"ח או פקיד שומה על ניהול ספרי מס .2.1

 -.1976 –)אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 

רישום התאגיד ברשם החברות או ברשם האגודות השיתופיות וכיו"ב או אישור עוסק אישור בדבר  .2.2

 2כחלק ממסמך  -מורשה.

  -. לעיל.1.2אישורים להוכחת האמור בסעיף  .2.3

ונים ו/או חברות רשויות ו/או ארגכלי רכב ל בהשכרה ו/או מכירתטבלה המפרטת את ניסיונו של המציע  .2.4

  -למסמכי המכרז(. 3)מסמך השנים האחרונות  3 -בשונות 

  -לעיל. 1.4המלצות כאמור בסעיף  .2.5

  –המציע, לרבות כתובתם ופרטי ההתקשרות עמם.  עםרשימת המוסכים המורשים הקשורים  .2.6

ורשי ידי מ-)להלן: "ההצהרה"(, חתומה, בפני עו"ד, על 3הצהרת משתתף במכרז בנוסח האמור במסמך  .2.7

 החתימה מטעם המציע.

 



 
 

 

 

 

העתק חתום של טיוטת ההסכם המצורפת למסמכי המכרז, בצירוף נספחיה. העתק טיוטת ההסכם יהיה  .2.8

החתימה של המציע בצירוף חותמת המציע. יובהר, כי אין להכניס  חתום בשולי כל עמוד על ידי מורשי

תיפסל  –שינויים או הערות כלשהן להסכם או לנספחיו. הצעה בה יופיעו שינויים או הסתייגויות כלשהן 

 .על הסף

  ערבות בנקאית למכרז .3

במסמך  ר מוכל מציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מסויגת )אוטונומית( לטובת המועצה בנוסח הא .3.1

 "(. ערבות המכרז)להלן: " למסמכי המכרז 4

 כולל(.) 31.7.2023בתוקף עד ליום  תהיהערבות המכרז  .3.2

תוקף ערבות המכרז של  הארכתהמועצה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש את  .3.3

 המציעים לתקופות נוספות בהתאם לצורך.

ותיועד להבטחת קיום ההצעה וקיום תנאי ₪(  שלושת אלפים)במילים: ₪  3,000בסך  תהיהערבות המכרז  .3.4

 המכרז.

למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או אישור המועצה  .3.5

 בדבר יתרת חוב לטובת המציע.

מת המועצה מציע אשר לא יזכה במכרז, תשלח אליו חזרה ערבות המכרז בדואר רשום בהקדם לאחר חתי .3.6

 .הצעתועל הסכם עם הזוכה, לכתובת שיציין המציע בשולי 

תהיה , 3-1המפורטים בסעיפים  בכל התנאים המצטבריםלמען הסר ספק יודגש כי מציע אשר לא יעמוד 

 המועצה רשאית לפסול את הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה.

 :תנאים כללים

 . מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת המועצהאין  .1

המועצה רשאית שלא להתחשב בכלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינתה לעומת מהות ההצעה ותנאיה ו/או  .2

 בהצעה המותנית בתנאים.

 .תהיה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי המכרז והוראותיוהמועצה  .3

להתקשר עם מספק ספקים לצורך אספקת השירותים נשוא את הזכות להחליט  המועצה שומרת לעצמה .4

 הכל כראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.המכרז, 

למועצה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם בכדי לקבל הבהרות להצעתם, או  .5

עלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, הכל בכפוף להוראות התוספת השניה בצו בכדי להסיר אי בהירויות ש

 . 1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח

 המועצה רשאית לא לקבוע זוכה/ים אם נראה לה כי אף מציע אינו מתאים. .6

ית מנימוקים בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשא .7

שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת 

 באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה. 



 
 

 

 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל  .8

ציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו אחד מהמ

 ויכולתו של המציע וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף שפורטו לעיל.

 מובהר, כי אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין. .9

 אמות המידה לבחירת הזוכה  .4

 המועצה תבחר כהצעה הזוכה את ההצעה הזולה שניתנה עבור כלל הרכבים המפורטים במסגרת המכרז. .4.1

קביעת גובה ההצעה יקבע כמחיר חודשי מוצע עבור כל רכב וכן תעריף מוצע לכל ק"מ עודף )התחשבנות  .4.2

 על סה"כ קילומטרים עודפים תבוצע לקראת סיום מועד ההתקשרות במסגרת ההתחשבנות הסופית(. 

במקרה של שוויון בין הצעות, יערך סבב התמחרות נוסף בין המציעים שהצעתם הייתה הזולה ביותר,  .4.3

 כאשר ההצעה הזולה ביותר בסבב ההתמחרות הנוסף תיבחר כהצעה הזוכה, וכך הלאה.

 תנאי תשלום .5

, תהיה התמורה הנקובה בהצעת כלי הרכבהתמורה אותה תשלם המועצה לספק הזוכה בגין אספקת  .5.1

 (. "התמורה"למסמכי המכרז )להלן:  3.1שבמסמך הזוכה בחלק "הצעת המחיר"  הספק

חודשים מראש והחל מהחודש הרביעי  3עם אספקת הרכבים תמורה בגין המועצה תשלם לספק הזוכה  .5.2

 .30תשולם התמורה בתנאי שוטף +

 בתנאי ההסכם, עמידת הספק ם, תקינותמסירתםקבלת אישור  על כפוף לתשלום התמורה ע"י המועצה  .5.3

 וכיו"ב.

 

 עיון במסמכים –החלטות ועדת המכרזים  .6

)ט( לתוספת השניה בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, 22יודגש בזאת בהתאם להוראות סעיף  .6.1

, עיון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל 1958-התשי"ח

ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, מסמך אחר בהתייחס למכרז זה 

 .1958-)ט( לתוספת השניה בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח22בקיום הוראות סעיף 

עיון במסמכים בהתאם  –ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  .6.2

, 1958-לתוספת השניה בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח )ט(22ובכפוף לקבוע בסעיף 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

חלקים מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן גם: " .6.3

 אחרים:"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים סודיים

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .6.3.1

 משמעי.-יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד .6.3.2

 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.  .6.3.3



 
 

 

 

 

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים  .6.4

 אחרים.

יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים, ושל ועדת המכרזים  .6.5

 בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות את הרשות המינהלית.

ודיים, החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כס .6.6

תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את 

 נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע בטרם מסירת  .6.7

 החומר לעיונו של המבקש.

 

 חוברת המכרז מכילה את המסמכים שלהלן:

 הזמנה להציע הצעות. – 1מסמך 

 הצהרות המשתתף במכרז. – 2מסמך 

 הצעת המציע. – 2.1מסמך 

 נוסח ערבות ההצעה. -3מסמך 

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-תצהיר על -4מסמך 

 .הסכם ההתקשרות –5מסמך 

 
על המציע לחתום בראשי תיבות, ובחותמת המציע, בשולי כל עמוד ממסמכי המכרז המפורטים לעיל על 

 נספחיהם, ובחתימה מלאה של מורשי החתימה כולל חותמת במקומות המיועדים לכך.

 

גילה מציע סתירה או אי התאמה בין הוראה אחת שבמסמכי המכרז לבין הוראה אחרת שבמסמכי המכרז, 

מיד עם גילוי הסתירה או אי ההתאמה, בכתב, אל המועצה בבקשה שתיתן לו הוראות בכתב  יפנה המציע

 כיצד עליו לנהוג, כמפורט לעיל לעניין שאלות הבהרה.

 

כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים ובכלל זה של 

 ה הקבועות במסמכי המכרז על נספחיהם ו/או בכל דין.המציע הזוכה ו/או מכל זכות של המועצ

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 ובי אביביק
 ראש המועצה 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 2מסמך 

 4/2023מכרז מס' 
 להשכרת כלי רכב למועצה האזורית באר טוביה

 הצהרות המשתתף במכרז

כל נספחיו אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, ובפרט את ההסכם על 

 "( מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:מסמכי המכרז)להלן: "

 

קראנו בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם על נספחיהם, והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו  .1

 את הצעתנו בהתאם.

ידיעה אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות המבוססות על אי  .2

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .3

וכי בהתאם לכך קבעתי  נוידועים ומוכרים ל כלי הרכבכל הגורמים המשפיעים על אספקת הננו מצהירים כי  .4

 הצעתנו.את 

, מציעים לשני השירותים את לפצל זו, הצעה לקבל לסרב או לקבל חופשית תהיה המועצה כי, מסכימים אנו .5

 של כאמור החלטה כל מתחייבים לקבל הבלעדי, ואנו דעתה שיקול ולפי שיראה לה כפי או יותר, והכל

 .המועצה

 אנו מצהירים כי: .6

 .כלי הרכב המוצעיםסוכן מורשה בישראל של יצרן חברה להשכרת כלי רכב ו/או אנו  .6.1

כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג הכרוכות באספקת בהצעתנו המחיר הכלול  .6.2

 .לרבות כל האגרות ו/או המיסים החלים בעת אספקת כלי הרכב, כלי הרכב

 כלי הרכבמועד אספקת סמוך ליבדקו ויחליטו במטעמם, מי או \שנציגי המועצה ו ידוע לנו ואנו מסכימים .6.3

 בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז. יםידי עומד על כלי הרכב שסופקולמועצה, אם 

יש לנו הסדרים עם מוסכי שירות מורשים לכל סוגי הרכבים המוצעים להשכרה על פי תנאי מכרז זה/ כי  .6.4

ברשותנו סניפים ו/או מוסכים התומכים בשירותי תחזוקה לרבות תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקה 

ק"מ ממשרדי המועצה  60עד אחד מהמוסכים נמצא במרחק של  השוטפת של כלי הרכב, כאשר לפחות

 האזורית באר טוביה.

מרכז פניות לדיווחים מכוח מכרז זה,  בכל תקופת ההתקשרות כי אנו מחזיקים ו/או מתחייבים להחזיק .6.5

 ימים בשבוע. 7שעות ביממה,  24 על תקלות, תאונות, גניבה ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ

דרישות והוראות אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל  .7

 לשביעות רצון המועצה ובכפוף לכל דין. ,המכרז

ידוע לי כי המזמינה תהא רשאית לשנות את מספר כלי הרכב המוזמנים ו/או דגמיהם וכי לא תהא לי כל טענה  .8

 בקשר לשינוי זה. 

שבגינם לא תחוייב  יםקילומטר 30,000ידי תוקצה מכסה שנתית של -שיסופק על רכב-לכל כלי ידוע לי כי .9

ולא באופן הרכב למועצה -לכלל כלי ים תחושב ביחס. מכסת הקילומטרהמועצה בגין קילומטרים עודפים

נמוכה מהמכסה השנתית,  היתהבגין רכבים שבהם יתרת הקילומטרים  התקזזפרטני, שהמועצה תהא רשאית ל

 (.1:1חריגה מהמכסה השנתית )הקיזוז יעשה ביחס של  היתהלבין רכבים שבהם 

 



 
 

 

 

 

 ממליצים .10

 

 3כלי רכב במהלך  רנו/ מכרנולהלן פרטי ההתקשרות עם הגופים ו/או ארגונים ו/או חברות שונות, להן  השכ

 :השנים האחרונות

 

שם 

 הארגון/חברה

פרטי 

 התקשרות
 שנת ייצור דגם שם היצרן

מספר כלי 

הרכב 

 שהוזמנו

שנת 

 /הרכישה

 השכרה

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 מוסכי שירות .11

 

יש לנו הסדרים לכל סוגי הרכבים המוצעים להשכרה על פי תנאי מכרז להלן רשימת מוסכי שירות מורשים עמם 

ו/או מוסכים התומכים בשירותי תחזוקה לרבות תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקה  רשימת סניפיםזה/ 

 נשוא מכרז זה: השוטפת של כלי הרכב

 

 איש קשר+ פלאפון כתובת שם המוסך

   

   

   

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 מספר ת.ז או מספר ח.פ: _____________________

 כתובת: _________________________________

 __________________________________טלפון: 

 מספר פקס ודוא"ל: _________________________

 חתימה וחותמת: ___________________________

 תאריך: _________________________________

 
 
 

 אישור עו"ד
 

"( מאשר המציעאני הח"מ___________, עו"ד של_________________________ )להלן: "
י ביום ______________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ____________ בעל ת.ז. וה"ה בזה כ

__________________ בעל ת.ז. ______________ בשם המציע, לאחר שהוזהרו כדין 
 לחתימת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע. 

 
 

  חותמת עוה"ד  תאריך
 חתימת עוה"ד

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 2.1מסמך 

 4/2023מכרז מס' 
 להשכרת כלי רכב למועצה האזורית באר טוביה

 הצעת המשתתף במכרז
"( המציעאני הח"מ __________________ נושא ת"ז מס' _________________ )להלן: "

 מכתובת__________________ טלפון ___________________ פקס' __________________ 
 

  -במידה והמציע תאגיד 
________________ נושא ת"ז  -אנו הח"מ ___________________ נושא ת"ז מס' _______________ ו

מס' _________________ מורשי חתימה מטעם _______________ הרשום אצל 
"( שכתובתו היא המציע___________________ שמספרו ____________________ )להלן: "__

_______________________ טלפון ______________ פקס ____________, לאחר שעיינו היטב בכל 
 מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המציע למכרז זה, מצהירים ומתחייבים כדלהלן:

 

 בור השכרת הרכבים נשוא המכרז:להלן הצעתנו ע .1
שנת עליה  .ב :שם הדגם .א

 לכביש:
מחיר חודשי  .ג

 )ללא מע"מ(
מחיר  .ד

לקילומטר 
עודף )ללא 

 מע"מ(

    

    

    

    

    

 

 

המחיר המוצע מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות  .2
 המכרז. אספקת הרכבים הנדרשים במסגרתב

 

 קילומטר בשנה.  30,000 -המחיר המוצע עבור קילומטר עודף )עמודה ד'( הינו בגין כל קילומטר מעבר ל .3

 

שבגינם לא תחוייב המועצה בגין קילומטרים  יםקילומטר 30,000לכל אחד מהרכבים תוקצה מכסה שנתית של  .4
ולא באופן פרטני, כך שהמועצה ה למועצ שיסופקו הרכב-לכלל כלי ים תחושב ביחס. מכסת הקילומטרעודפים

 תהא רשאית להתקזז בגין רכבים שבהם יתרת הקילומטרים היתה נמוכה מהמכסה השנתית, לבין רכבים
 (.1:1שבהם היתה חריגה מהמכסה השנתית )הקיזוז יעשה ביחס של 

 

ספק,  ק"מ עודפים. למען הסר 100לשם קביעת סך ההצעה הכולל, יחושב המחיר החודשי הכולל בתוספת  .5
 התוספת בגין הק"מ העודף מהווה אומדן בלתי מחייב לצורך קביעת גובה ההצעה בלבד.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  השירותים הנלווים כמפורט להלן:הצעתנו זו כוללת מגלמת בתוכה את עלות  .6
 

צמיגים, בכל  5אחזקה מלאה לרבות טיפולים שוטפים ותיקונים מעת לעת, ככל ויידרשו. כולל החלפת  .6.1
 חודשים. 36 -, אחת לאחד מהרכבים

 ביטוח מלא ללא הגבלת גיל+ רישוי שנתי. .6.2
 אספקת רכב חלופי במקרה של תקלה ו/או טיפול ברכב )אותו סוג רכב או רכב חלופי באותה דרגה/רמה( .6.3
 אספקת כלי רכב המצוידים בחיישני רוורס ומולטימדיה. .6.4
 אספקת כלי רכב המצוידים בדלקנים של הרשות. .6.5
 המאפשרים התקנת וו גרירה, לכולם או לחלקם, בהתאם לצורך.אספקת כלי רכב  .6.6
 שטיפומט פעמיים בחודש. .6.7

 

מכרז זה, מעבר למחיר נשוא  נשוא אספקת הרכבים והשירותיםידוע לנו כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין  .7
 הצעתנו.

 

אות עיניה ועל פי שיקול או יותר לפי ר ספקיםידוע לנו כי, למועצה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני  .8
 ביא להעלאת הצעת המחיר כמפורט לעיל.דעתה הבלעדי וכי אם תבחר המועצה לעשות כן, פעולה שכזו לא ת

 

 
 
 

 את הצעתנו הננו מגישים בשני העתקים זהים
 
 
 

 שם המשתתף במכרז: _________________________________
 

 ___________________________________________כתובת: 
 

 טלפון: _________________ פקס: ______________________
 

 חתימה וחותמת המשתתף במכרז: ________________________ 
 

 תאריך: __________________
 

 מובהר כי הצעתנו זו אינה כוללת מע"מ.
 
 

 אישור עו"ד
 

"( מאשר בזה כי ביום המציעשל _________________________ )להלן: "אני הח"מ___________, עו"ד 
______________ חתמו בפני על הצעה זו ה"ה ____________ בעל ת.ז. __________________ וה"ה 

____________ בעל ת.ז. ______________ בשם המציע, לאחר שהוזהרו כדין לחתימת התאגיד המציע על 
 הצעה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את התאגיד המציע. 

 
 
 

_______________________ 
 _________________, עו"ד

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 4מסמך 

 4/2023מכרז מס' 
 להשכרת כלי רכב למועצה האזורית באר טוביה

 נוסח ערבות המכרז של המציע
 

    בנק
 ערבות בנקאית אוטונומית

 
 לכבוד

 המועצה האזורית באר טוביה
 

 א.ג.נ.,

הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל "(, המבקש)להלן: "       על פי בקשת  .1

בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן:  ₪(,שלושת אלפים ש"ח )במילים:  3,000 סכום עד לסך של

              4/2023מס' "( בקשר עם מכרז סכום הערבות"

 בערבות זו:

 לסטטיסטיקה.משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  -"מדד"

 המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה. -"המדד הבסיסי"

 המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.-"המדד הקובע"

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם הראשונה  בכתב,  .2

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש וזאת ללא כל תנאי, 

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך  .3

חילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד משפטי, או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש ת

 המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

 וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי הכתובת  ,2023.ליום תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד 

 תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת., לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה   

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 בכבוד רב        ________
 תאריך    

 בנק _________________

 סניף________________                   

 ______________ כתובת                                                                                                                                 

 

 *טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף.
 

 

 



 
 

 

 

 5מסמך 
 

 4/2023מכרז מס' 
 האזורית באר טוביהלהשכרת כלי רכב למועצה 

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
 )ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד( 

 
אני הח"מ____________ , ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,
 

 "(המציעהנני משמש כ________________ ב________________ )להלן: " .1
 שם המציעתפקיד                                                          

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע .2
 

 :יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן .3
 המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות*** ⧵
 המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז⧵
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.   

 .1976 –תשל"ו ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1כהגדרתו בסעיף  –* "בעל זיקה" 
 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  -** "הורשע" 
 או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור 1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  –*** "עבירה" 

 גדרתו . ולעניין עסקאות לקבלת שירות כה 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א      
 גם עבירה על הוראות החיקוקים  2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2בסעיף       
 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.      

 
 

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .4
 חוק שוויון)להלן: " 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  -חלופה א ⧵

 "( אינן חלות על המציע.זכויות
 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף  –חלופה ב  ⧵
 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן: -לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  .5
 עובדים. 100-( המציע מעסיק פחות מ 1) –חלופה  ⧵
 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה 100( המציע מעסיק 2) –חלופה  ⧵

 לשם –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 קבלת הנחיות בקשר ליישומן. 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה 
( הוא מצהיר כי פנה כנדרש 2) –( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה 2)

 וא גם פעל ליישומן.לחוק שוויון זכויות, ה 9ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  –לעיל  1למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .6

ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה  10העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(.

 
 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .7

__________________ 
 )חתימת המצהיר(

 אימות עו"ד
 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

ים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבוע

 בחתמו/ה עליו בפני.

 
 

 )עו"ד( ____________



 
 

 

 

 6מסמך  
 

 הסכם

 2023 שנערך ונחתם ביום  _____ לחודש _________  בשנת

 - ב י ן -

 
 המועצה האזורית באר טוביה

 אזור התעשייה 1רח' ניר 
 פקס:__________טלפון:________ 

 דוא"ל:______________________
              "(המזמינה" או "המועצה)להלן: " 

 מצד אחד                                                                                                                                
 - ל ב י ן
 

______________________ 
 

 ח.פ./ח.צ./מס' אג"ש _______________________
 שמענה_____________________

 
 __-__, פקס: ___________-טל: ____________

 דוא"ל: ____________________________
 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו:
 

 ___________ ת"ז ______________
 

 ___________ת"ז ______________       -ו
 

 "(הספק)שיקרא להלן: "
 מצד שני                                                                                                                           

 

 
לאספקת כלי רכב המיועדים לצי רכבי המועצה )להלן:  4/2023פרסמה מכרז פומבי מס'  והמזמינה א. הואיל

 "(;המכרז"
 

 _________ ועדת המכרזים מיום להמלצתבמכרז והצעתו זכתה בהתאם  הספק השתתףו ב. והואיל
 שאושרה על ידי ראש המועצה;

 
  ולהסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם בהתאם להוראות הסכם זה; לקבוע מעוניינים הצדדיםו ד. והואיל

 
 

 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 ונספחים מבוא .1

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. , נספחיו וכל מסמכי המכרזזהלהסכם המבוא  .1.1

 

 

 



 
 

 

 

 

 מהות ההסכם .2

 כלי רכב, המפורטים להלן:_____________________________הספק יספק למועצה  .2.1

ובהתאם למספר כלי הרכב  1כנספח תשלום התמורה בגין כלי הרכב יעשה ע"פ הצעת הספק המצ"ב  .2.2

 שיוזמנו ויסופקו בפועל.

 הצהרת הספק .3

הספק מצהיר כי הוא קרא את כל מסמכי המכרז על נספחיהם, וכי הוא עומד בכל הדרישות הכתובות  .3.1

בהם, ובחתימתו על הסכם זה מסכים להתקשרות על כל רכיביה כפי שהיא מפורטת במסמכי המכרז 

 ובהסכם זה.

לביצוע התחייבויותיו  ח האדם המתאים והמיומנותוכ ,הספק מצהיר בזאת כי הוא בעל היכולת הכספית .3.2

 נשוא הסכם זה .

 .כלי הרכב הכלולים בהצעתו הזוכההספק מצהיר כי הוא מכיר את כל התנאים הקשורים באספקת  .3.3

לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק וכי  או תאגיד רשום הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא עוסק מורשה .3.4

   ם.יבויותיו עפ"י ההסכברשותו כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחי

שיונות יימלא הספק אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת ר כלי הרכבבאספקת בכל הכרוך  .3.5

 .ותשלום מסים ואגרות

 

 העברת זכות ,הסבת החוזה .4

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו ההסכםהספק לא יסב ולא יעביר את  .4.1

אלא אם קיבל את הסכמת המועצה  לכך, מראש במישרין או בעקיפין, ף או תאגיד אחר כל אדם, גול

 .ובכתב

אלא אם א מהמועצה לפי הסכם זה לאחר, יכל שה זכותהספק לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת  .4.2

  .קיבל את הסכמת המועצה לכך, מראש ובכתב

 

 רישיונות, היתרים וכיו"ב .5

הספק אחראי לכך כי כל פעולה לפי הסכם זה שהוצאתה לפועל על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מועסקיו  .5.1

 מחייבים רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין, תבוצע על ידו באמצעות רישוי ו/או היתר בהתאם לדין. 

ק רק מי שרשום כבעל בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי דין, חייב הספק להעסי .5.2

 רישיון כאמור.

 

 



 
 

 

 

 

 נזיקין  לגוף או לרכוש .6

אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, או נזק, איזה לבדו הספק יהא אחראי  .6.1

ו/או למי שבא  ו/או לספק ו/או לעובדיהם ו/או שלוחיהםלמועצה שהוא, בלי יוצא מן הכולל, שייגרמו 

מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזקים לצדדים שלישיים, בשל מעשה או מחדל, 

מכל מין וסוג שהוא, של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, 

ו ממעשה או מחדל של הספק ו/אכלי הרכב כפי המפורט במסמכי המכרז באספקת במישרין או בעקיפין, 

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הספק 

ובכולל זה יהא הספק אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או לפי על פי הסכם זה. 

 כל חוק אחר. 

.  שיגיע לו)ה()הם(ו/או הפיצוי וק)ים( לפי המקרה, בכל דמי הנזק ו/או את הניזהמועצה הספק יפצה את  .6.2

עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות  ,המועצההספק משחרר לחלוטין ומראש את 

רעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, ילכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, נזק כספי או נזק כנ"ל שא

 .רכוש, בכל עילה שהיאלכל אדם, לגוף ו/או ל

הספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשרותו כתוצאה  .6.3

מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע העבודה ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, 

ה את המועצה  בגין כל תשלום שתחויב הספק יפצה וישפ בביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

 לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.

בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הספק ו/או מחדל המועצה הספק יהיה אחראי וישפה את  .6.4

 ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.

אשר יגיעו למועצה  ו/או שעל  מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, .6.5

המועצה  יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מועסקיו, כולל 

הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה המועצה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לספק ו/או מהערבויות 

 שהפקיד הספק בידי המועצה. 

 

  וח זמניםל .7

 ממועד חתימת המועצה על הסכם זה ומסירת הודעה על כך לספק. ימים 30בתוך כלי הרכב יסופקו  .7.1

ר, לכל יום איחו₪  300 שללמועצה בפיצוי מוסכם  הספקיחויב  ,האמור לעיל במועד כלי הרכב ולא סופק .7.2

 בגין כל כלי רכב שלא סופק במועד.

  ה.השבוע, שהינו יום עבודה או שאינו יום עבודיום איחור" לעניין זה הינו כל יום שחל בימות "

יובהר כי אין בסכום הפיצוי המוסכם האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרת שלהם תהא  .7.3

 המזמינה זכאית על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

 

 



 
 

 

 

 

  כלי הרכבספקת א .8

 1צעת המציע )נספח ההמפורט בבהתאם לדרישות המפרט הטכני  יהיוע"י הספק  כלי הרכב שיסופקו .8.1

 להסכם זה(.

 .2023 כלי הרכב שיסופקו יהיו ממודל .8.2

 כלי הרכב יסופקו למשרדי המועצה שכתובתם בכותרת הסכם זה. .8.3

 זוגות מפתחות לכל רכב. 2כלי הרכב ימסרו עם רישיונות הרכב, תעודת אחריות, ספר רכב ולפחות  .8.4

  התמורה .9

תמורה בגין כל כלי רכב שסופקו בפועל, ע"פ הצעת  לספק המועצה, תשלם כלי רכבבתמורה לאספקת  .9.1

 (""התמורה: להלן)הספק במכרז. 

 על תשלום סכום התמורה יתווסף מע"מ כחוק. .9.2

מובהר, כי התמורה לעיל כוללת את כל העלויות וההוצאות שתהיינה לספק בקשר עם הסכם זה והנדרשות  .9.3

, והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ים והובלהמיס, רישויעלויות על פי ההסכם והמפרט הטכני לרבות 

 .נוספת בגין ביצוע העבודה

במיסים, תשלומים , מובהר ומוסכם בזאת, כי תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה .9.4

 .ומחירי חומרים אשר על הספק לספק עפ"י ההסכם, לא ישנו את גובה התמורה לה זכאי הספק

  אופן תשלום התמורה .10

 .30מהתמורה לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות, בתנאי שוטף + 10%תשלם לספק הזוכה  המועצה .10.1

קבלת אישור למועצה ובכפוף ל כלי הרכבימים ממועד אספקת  30יתרת התמורה תשולם לספק בתוך  .10.2

 וכיו"ב. מסירתה, תקינותה, עמידת הספק בתנאי ההסכםעל  המועצה

 קיזוז .11

את  ,המגיעים ממנה לספק בין עפ"י הסכם זה ובין ממקור אחרהמועצה תהא רשאית לקזז מהסכומים  .11.1

, לרבות כפיצויים מוסכמים, קנסות וניכויים מכל מקור למועצה בגין כל דבר וענייןשל הספק חובותיו 

 כל ערבות שמסר הספק בקשר עם הסכם זה תשמש בין היתר גם לכיסוי סכומים כאמור.  .שהוא

כל סכום בין אם קצוב  -כום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה תהא רשאית לקזז ולנכות מס המועצה .11.2

עפ"י כל הסכם או דין, כל זאת מבלי ' ו/או לכל צד ג ועצהמגיע מהספק למ הובין אם אינו קצוב, שלדעת

 .על פי כל דין ו/או הסכםהמועצה לפגוע בכל סעד או תרופה לה זכאית 

שעל המועצה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' כל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו למועצה ו/או סכום  .11.3

בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו תהיה המועצה רשאית לנכות מכל סכום שיגיע 

 ממנה לספק.

 



 
 

 

 

 

 אין באמור כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה  על פי הסכם זה ועל פי כל דין. .11.4

 סיום ההסכם .12

 :ההסכםבכל אחד מהמקרים דלהלן תהא המועצה רשאית בהודעה בכתב לבטל את  .12.1

כשהספק פושט את הרגל או הוגשה נגד הספק בקשת פשיטת רגל, או כשניתן צו כינוס נכסים  .12.1.1

לגבי נכסיו, כולם או חלקם, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק 

מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 

או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם נושיו כולם, 

 .1983 –בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

 .כלי הרכבימים באספקת  30-איחור של למעלה מ .12.1.2

 .ההסכםכשהספק מסתלק מביצוע  .12.1.3

וע ( מתרשל בזדון בביצמטעמו הוכחות להנחת דעתו שהספק )או אדם אחר המועצהכשיש בידי  .12.1.4

 .ההסכם

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק, שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהספק  .12.1.5

 לא גילה למועצה  עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. 

 לעיל מהווים הפרה יסודית של ההסכם על ידי הספק.  אמוריםלמען הסר ספק יובהר, כי המקרים ה .12.2

 תרופות .13

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם עפ"י כל דין במקרה של  .13.1

 .ההסכםהפרת 

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע באמור לעיל ו/או בזכות המועצה לכל סעד אחר המוקנה לה עפ"י הסכם  .13.2

 כל דין.  זה ו/או

בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, כמפורט בהסכם זה, לא יהיה הספק זכאי לתשלום כלשהו ו/או פיצוי  .13.3

 כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם.

 שמירת זכויות .14

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של המועצה ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה כלשהי  .14.1

א ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כעובדות היוצרות כנגדה ל

על  יה עם הספק, אלא אם ויתרה המועצהמניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחס

 זכותה בכתב ובמפורש. 

לה שהספק התחייב לבצע והוא לא כל פעולמען הסר ספק ומבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם יובהר, כי  .14.2

התקשר עם ספק לרשאית המועצה   -והוא לא מילאה  ההסכםוכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי  ביצע

ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב ו/או לבצע הפעולה בעצמה ו/או באמצעות עובדיה אחר במקומו 

 עה. ממנו למלא את התחייבותו תוך הזמן שנקבע בהוד הדורשת



 
 

 

 

 

 יםשינוי .15

 כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה. .15.1

שתוצאתה שינוי התמורה, לא יהיה לה תוקף אלא אם כן ניתנה בכתב ונחתמה כדין  המועצההוראה של  .15.2

 גזבר המועצה .ראש המועצה ובידי 

 הודעות .16

 ע"י הנמען החשב כאילו נתקבלתלפי מענו לעיל בדואר רשום הצדדים למשנהו מי משלח ע"י תשהודעה כל  .16.1

 .ממועד מסירתה –, ואם נמסרה ביד או בפקס או בדוא"ל כדבר דואר רשוםמשעת מסירתה שעות  72 תוך 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

       _________________________           ___________________________ 

 הספק                                                                                     המועצה                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 להסכם ההתקשרות  1נספח 
 

 הצעת המציע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


