
 
 

 

 

 
 המועצה האזורית באר טוביה

 5/2023מכרז מס' 
 למכירת אוטובוסים

 

   הזמנה להציע הצעות - 1מסמך    
 

בנושא  5/2023"(, מודיעה בזאת על פרסום מכרז פומבי מס' המועצה)להלן: " המועצה האזורית באר טוביה
 "(: המכרז" להלן )להלן:מפורטים פרטיהם אשר  ,אוטובוסכלי רכב מסוג  2מכירת 

קילומטראז':  7341667, מספר רישוי: 2008דיזל טורבו דגם סקניה שנת ייצור  M3אוטובוס פרטי  -
322,978 

קילומטראז':  7342767, מספר רישוי: 2008דיזל טורבו דגם סקניה שנת ייצור  M3אוטובוס פרטי  -
363,104 

 "(.הרכב כלי)להלן: " מכלי הרכב הנ"לוהכל כמפורט ב"רשיון רכב" של כ"א 

 המועצה מזמינה את הציבור המעוניין להגיש הצעות למכרז, כדלקמן:

 (.AS ISהינו רכב משומש, הנמכר במכרז זה במצבו כפי שהוא ) מכלי הרכבכל אחד  .1
 

 הצעת המציע. – 3הם, וזאת על גבי מסמך יאו לרכב אחד מבינ שני כלי הרכבהמציע רשאי להגיש הצעה לרכישת  .2

 אלא על פי תנאי הזמנה זו ועל פי תנאי המכרז.לא תתקבל כל הצעה,  .3

את המכרז )הכולל בין היתר את הטפסים להגשת הצעה( ניתן לקבל במחלקת התחבורה של המועצה, בא.ת.  .4
 (.16:00 – 8:00ה' בשעות העבודה הרגילות )-באר טוביה, בימים א

צל מנהל מחלקת התחבורה, מר קבלת פרטים על הרכבים, וכן תיאום מועד כדי לראות את הרכבים, ייעשו א .5
 .08-8509814מיכה אוזן, בטל': 

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים במכרז, כשהם חתומים כדין על ידו, בחתימה וכן  .6
בחותמת של העסק הרוכש ככל שקיימת, בשולי כל עמוד, וכן במקום המיועד לחתימה )וחותמת( בעמודים 

 ולרבות: -הרלוונטיים 

 הזמנה להציע הצעות זו. – 1 מסמך .6.1

 עתק רישיונות כלי הרכב. – 1.1מסמך  .6.2

 הצהרת המציע. – 2מסמך  .6.3

 הצעת המציע. – 3מסמך  .6.4

ערוך לפקודת "המועצה האזורית באר טוביה" בלבד, בסכום בשקלים  שיק בנקאי – 4מסמך  .6.5
צעה ובין אם הה כלי הרכבמגובה ההצעה )בין אם ההצעה מתייחסת לשני  5%-חדשים השווה ל

מתייחסת לרכב אחד מביניהם(, שזמן פרעונו נכון למועד האחרון להגשת ההצעה במכרז כאמור 
 אין לצרף ערבות בנקאית."(. השיק הבנקאילהלן )להלן: " 11בסעיף 

 דלעיל, כולם או חלקם, תיפסל. 6.1-6.4הצעה אשר לא צורפו לה המסמכים המפורטים בסעיף  .7

 כמפורט לעיל, תיפסל אוטומטית, ללא כל שיקול דעת. הצעה שלא יצורף אליה השיק הבנקאי .8

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המחיר ההצעה, כפי שתוגש במעטפה לתיבת ההצעות, תהא שלמה, מלאה וסופית.  .9
( ויהווה מחיר סופי למועצה מודגש, כי לא תוצא חשבונית נוכח היות המועצה מלכ"ריהיה קבוע, יכלול מע"מ )

  סר לקונה ע"י מחלקת התחבורה של המועצה.עבור הרכב כשהוא נמ

 אין לסייג את ההצעה בתנאים; הצעה מותנית תיפסל. .10

את ההצעה, כשהיא מוכנה, שלמה וכוללת את כל המסמכים הנדרשים במכרז, יש להגיש במעטפה סגורה עליה  .11
ראש  במשרד עוזרתמצוין מספר המכרז ונושאו בלבד, ולהכניס את המעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת 

  .המועצה

 

 



 
 

 

 

 

בתיבת המכרזים המצויה במשרד מנכ"לית  14:00 שעהב 4.202316.ליום  עדהצעות למכרז זה ניתן להגיש  .12
הצעה שתתקבל לאחר המועד האחרון הנ"ל תיפסל טוביה, קומה ראשונה. -, א"ת באר1המועצה, רחוב ניר 

 אוטומטית, בלא בדיקה וללא כל שיקול דעת.

כות לבטל את המכרז אף לאחר פרסומו, ואף לאחר פתיחת ההצעות ודיון בהן, המועצה שומרת לעצמה את הז .13
מכל סיבה שהיא, בין מסיבות הקשורות בהליכי המכרז ו/או ההצעות שתתקבלנה, לרבות גובה ההצעה זאת 

או ההצעות שתוגשנה ו/או מספרן, ובין מסיבות אחרות, לרבות שינוי מדיניות או העדר תקציב, כולם או חלקם 
 כל סיבה אחרת. או

 מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למועצה על פי המכרז וכל דין, מובהר בזאת כדלקמן: .14

ההצעה הגבוהה ביותר עבור כל אחד מכלי הרכב תוכרז כהצעה הזוכה, ובלבד שסכום ההצעה לא  .14.1
 יפחת מאומדן המכרז.

ים שהצעתם הוגשו שתי הצעות זהות, רשאית המועצה לקיים סבב התמחרות נוסף בין המציע .14.2
 היתה היקרה ביותר.

המועצה אינה אחראית לכל הוצאה ו/או נזק ו/או אבדן רווחים, מכל מין וסוג, ישירים או עקיפים,  .14.3
ממוניים, אשר ייגרמו לכל אדם בקשר עם המכרז ו/או בקשר עם כל פעולה אשר -ממוניים או בלתי

 מו של מכרז זה.נעשתה על ידו בעקבות הזמנה זו להציע הצעות ו/או בעקבות קיו

ימים מיום  3על המציע הזוכה לשלם למועצה את מלוא המחיר שנקבע כמחיר הזוכה לרכב תוך  .14.4
 קבלת ההודעה בדבר הזכייה, וזאת במזומן או בשיק בנקאי בלבד, במשרדי גזבר המועצה.

הצעתו  –לא שילם המציע הזוכה את מלוא מחיר הרכב כאמור, במלואו ובמועדו ובדרך האמורה  .14.5
סל, והשיק הבנקאי שצירף להצעתו יחולט במלואו כפיצוי חלקי מוסכם ומוערך מראש על תיפ

חשבון הפיצוי המלא המגיע למועצה, אשר לא יפחת מסכום השיק הבנקאי, וזאת מבלי לגרוע מכל 
זכות העומדת למועצה על פי כל דין ו/או הסכם לתבוע מהמציע את יתרת הפיצוי המגיע למועצה 

 ר.ו/או כל סעד אח

 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 י אביבי קוב    
 ראש המועצה   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 המועצה האזורית באר טוביה

                                5/2023מכרז מס' 
           

    הצהרת המציע - 2מסמך      

 תנאי ההתקשרות              
 

מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת  ____________________,ת"ז/ח"פ  ______________________,אני הח"מ, 

 כי: באופן בלתי חוזר,

קראתי בעיון את כל התנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות ובכל יתר מסמכי המכרז וההסכם, ואני  .1
 מקבל/ת אותם ללא סייג ובאופן בלתי חוזר.

ולכל  ביחד שניהםלהלן מתייחס ל "כלי הרכב", וכי הביטוי אוטובוסים 2ידוע לי כי המכרז הינו למכירת  .2
 אחד מהם לחוד.

כרז וידועים לי היטב כל הגורמים הרלוונטיים לקבלת החלטתי להגיש הצעה ברשותי כל מסמכי המ .3
 .כלי הרכבבמסגרת המכרז ו/או לתוכנה של הצעתי ו/או לרכישת 

בהגשת הצעתי הסתמכתי אך ורק על האמור במכרז עצמו. מעבר למכרז עצמו, כפי שפורסם, לא הוצג לי  .4
כל סיכום שהוא, בע"פ או בכתב ולא ניתנה לי על  םלבניכעל ידכם ו/או מטעמכם כל מצג, לא קיים ביני 

 ידכם כל התחייבות או הבטחה, מכל מין וסוג.

 הציפייהצעתי במכרז, כפי שהוגשה על ידי במעטפה לתיבת ההצעות, הנה שלמה, מלאה וסופית, ואין לי כל  .5
י לגרוע מכלליות ממונית, בקשר עם הצעתי. מבל-לקבלת כל הנחה ו/או הטבה ו/או זכות, ממונית או בלתי

האמור, כל מחיר הנקוב בהצעתי ייחשב כמחיר הלוקח בחשבון את כל הנתונים הרלוונטיים )הידועים ואשר 
 אינם ידועים מטבע היות ההליך הליך מכרזי( לרכישת הרכב.

(, על כל בלאי, פגם, AS ISבמכרז זה כפי שהוא ) ים, הנמכריםמשומשכלי רכב  םהרכב הינכלי ידוע לי כי  .6
רכב באופן זה, מבלי כלי סבירים. ידוע לי כי ברכישת -התאמה הקיימים בו, סבירים או בלתי-מום ואי

לבדוק את הרכב באופן יסודי בדיקת מומחה, קיימים סיכונים שונים, לרבות באשר לטיב הרכב, 
יבים לנוכח מצבו, כשירותו השימושים האפשריים בו במצבו, הליקויים הקיימים בו, התיקונים המתחי

לתנועה, כדאיות רכישתו וכן כל סיכון אחר שהוא, מכל מין וסוג. בהגשת הצעתי זאת אני מצהיר ומתחייב 
, ומוותר AS ISליטול על עצמי באופן בלתי חוזר את כל הסיכונים הכרוכים ברכישת הרכב באופן זה, 

 ה, מכל מין וסוג שהוא, ממונית או בלתי ממונית.באופן בלתי חוזר על כל טענה ותביעה שהיא כנגד המועצ

ידוע לי שהביטוח שהיה בתוקף על הרכב יבוטל וכי על הזוכה הקונה לדאוג להוצאת ביטוח על שמו כתנאי  .7
למסירת הרכב לידיו על ידי המועצה. אני מסכים כי עיכוב בהוצאת תעודת ביטוח לרכב יעכב את מסירת 

לא יהיה בעיכוב במסירת הרכב לידי מסיבה זו מכל סיבה אחרת בכדי  הרכב לידי, וכי, למען הסר ספק,
 לפטור אותי מהחובה המוחלטת לשלם את מלוא מחיר הרכב במלואו ובמועדו.

מוסכם על הצדדים כי כל דו"חות התעבורה שניתנו או יינתנו כנגד הרכב עד למועד המסירה והעברת  .8
ועד זה ואילך יחולו על הקונה. מועד הדו"ח ייחשב החזקה ברכב, יחולו וישולמו על ידי המועצה וממ

בהתאם למועד המופיע על הדו"ח. במקרה שיחול עיכוב במסירה מטעמים שאינם נעוצים במועצה, יהיה 
 יום המכירה, לצרכי סעיף זה, היום שבו הוזמן הזוכה לראשונה לביצוע התשלום וקבלת הרכב לידיו.

כב נקי מכל שיעבוד או עיקול או זכויות צד שלישי. בכל מקרה המועצה מצהירה כי מבדיקתה עולה כי הר .9
ימים ממועד גילוי  30שיתברר כי הזכויות ברכב מעוקלות או משועבדות, תדאג המועצה להסירם בתוך 

 קיום העיקול או השעבוד.

חוק )להלן: " 1968 –הנני פוטר את המועצה באופן בלתי חוזר מכל דרישה על פי חוק המכר, תשכ"ח  .9.1
 "( או כל דין, לרבות בדבר אי התאמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:כרהמ

היה והרכב נמסר תוך חסר במרכיב, חלק, אביזר או מסמך, או תוך אי התאמה כלשהי, תהא זו חזקה  .9.1.1
ההתאמה לא היו מהותיים, אין בו בכדי לשלול את סופיות -חלוטה לצרכי הסכם זה כי החסר או אי

 לחוק המכר.  11י ההסכם ואין בו בכדי להקנות עילה כלשהי על פי ס' המכר והמסירה לצרכ

הנני מסכים באופן בלתי חוזר כי לצרכי הסכם זה לא תעמוד לי כל זכות שהיא מכח הסעיפים הבאים  .9.1.2
 .30, 23, 16,  15)ג(,  13לחוק המכר: 



 
 

 

 

 

וזאת בשיק בנקאי ימים מיום קבלת ההודעה בדבר הזכיה,  3אשלם למועצה את מלוא מחיר הרכב תוך  .10
ימי עסקים לאחר ביצוע התשלום, אני מתחייב להתייצב בסניף הדואר  7בלבד, במשרדי גזבר המועצה. תוך 

ו/או בכל מקום אחר שאדרש על ידי המועצה להתייצב בו, בשעה עליה תורה לי המועצה, לשם ביצוע העברת 
 הבעלות ברכב משם המועצה על שמי. אני אשא בעלות ההעברה.

 2הבטחת ביצוע העברת הבעלות, אני חותם בזאת על ייפוי הכח המצורף, בנוסח המתאים מבין  לשם .11
נוסח המיועד לאדם פרטי(,  אולהצהרה זו )נוסח המיועד לתאגיד  ב-נספחים א והנוסחים המצורפים כ

א ומסמיך את המועצה לעשות כל פעולה הנדרשת להעביר את הבעלות על שמי ובמקומי, בכל מקרה שבו ל
 אקיים את התחייבויותיי הנ"ל לשם העברת הבעלות.

ימי עסקים מיום העברת  3רק לאחר העברת הבעלות על שמי אהיה זכאי לקבלת הרכב, והוא יימסר לי תוך  .12
הבעלות. במעמד מסירת הרכב לקונה תמסור המועצה לקונה את רשיון הרכב ומפתחות של הרכב. רק 

 תעודת המסירה תהווה אסמכתא למסירת הרכב על ידי המועצה. חתימת נציג מוסמך של המועצה על גבי 

 

 לראיה באתי על החתום:

 

 

 

 

 

_______________                                               _________________ 

 תאריך                                                                     חתימת המציע          

 )שם רשום מלא של האישיות המשפטית, בצירוף חותמת, אם נדרשת

 ושם מלא של האנשים החותמים בשם האישיות המשפטית, בצרוף מס' ת"ז(

  



 
 

 

 

 
 המועצה האזורית באר טוביה

 5/2023מכרז מס' 
 

 הצעת המציע - 3מסמך 
 

בזאת באופן בלתי חוזר  מציע ____________________,ת"ז/ח"פ  ______________________,אני הח"מ, 

 את הצעתי במכרז זה, כדלקמן:

המחירים המפורטים להלן, כמחיר רכישה סופי מהמועצה, את  לכלי הרכב )אחד או יותר(הנני מציע, ביחס  .13
 הרשומים והנקובים על ידי בגוף הצעה זו, לצד תיאור הרכב.

כולל מע"מ )הודגש יו המחירים הסופיים ידוע לי כי לצרכי מכרז זה, המחירים שננקבו על ידי בהצעתי זו, יה .14
 והובהר, כי לא תינתן חשבונית מס נוכח היות המועצה מלכ"ר(.

 הכלולים בהצעת רכישה זו: כלי הרכבפירוט  .15

 הצעת המציע פרטי הרכב מס' רישוי 

דיזל  M3אוטובוס פרטי  7341667 .1
 טורבו דגם סקניה

 מחיר מוצע )כולל מע"מ(

 ציע()למילוי בכתב יד ע"י המ

 ________ש"ח

ובמילים: 
 _____________________ש"ח

דיזל  M3אוטובוס פרטי  7342767 .2
 טורבו דגם סקניה

)למילוי לל מע"מ( מחיר מוצע ) כו
 בכתב יד ע"י המציע(

 ________ש"ח

ובמילים: 
 ______________________ש"ח

 

את הסכום יש  המחיר המוצע לגביו.בהצעה, והסכום הרשום הוא  כלולרכב אשר רשום לגביו סכום כלי 
 למלא בעט כחול או בהדפסה. סכום אשר לא נרשם בעט כחול או בהדפסה יכול וייפסל.

המופיע במסמך זה הינו לשם המחשה בלבד, אינו מהווה מצג מצד המועצה כי הרכב מתאים  כלי הרכבתיאור 
 פי מספר הרישוי של הרכב. זיהוי הרכב ייעשה אך ורק על. לתיאורו

מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם, אני שב ומצהיר באופן בלתי חוזר כי הצעתי כפופה לכל הוראות ותנאי 
 המכרז וההסכם.

 פרטיי הינם: .16

 שם רשום מלא של האישיות המשפטית: ___________________. 

 מס' ת.ז./ ח.פ.: _______________________. נציג המציע לצרכי מכרז זה: ______________. 

 מורשה לחתום מטעם המציע )ככל שמדובר בתאגיד(: שם __________ ת.ז. ___________.ה

 כתובת: _______________________________.  טל: ______________. 

 _.__נייד: ________________. פקס: ______________. דוא"ל:__________________

_______________                                               _________________ 
 תאריך                                                                     חתימת המציע          

 )שם רשום מלא של האישיות המשפטית, בצירוף חותמת, אם נדרשת
 ושם מלא של האנשים החותמים בשם האישיות המשפטית, בצרוף מס' ת"ז(


