
 
 

 4*4, אוטומטי UP DC-PICKטנדר  לרכישת 20/26מכרז פומבי מס' 

 כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך. 

-PICKטנדר לרכישת בזאת הצעות  מזמינה "( המועצה)להלן: " מועצה אזורית דרום השרון

UP DC בהתאם לתנאי המכרז וההסכם. 4*4, אוטומטי 

 /http://www.dsharon.org.ilרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה המכ בדברעה הוד

 דף הבית < שירות לתושב < מכרזים.תחת 

, לאחר 8:30-16:00ה בשעות -בימים א, במועצה במחלקת רכב לקבלז ניתן את מסמכי המכר

 . 03-9000576ן  בטלפו לומנטלמיקי ב תיאום טלפוני עם

ה עטפבמ בלבד במסירה ידניתאת ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור 

שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות בלבד,  "26/20 'סמ"מכרז פומבי  סגורה נושאת ציון

  .30:08בשעה  202012.21. -הלתאריך עד המועצה, 

 .יתקבלו לאם לעיל ימסרו לאחר המועד והשעה הנקוביימסמכים ש

 ביותר או כל הצעה שהיא. לקבל את ההצעה הנמוכה אינה מתחייבת  המועצה

למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים  במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף הזוכה

 .הודעת הזכייה  י עבודה ממועד קבלתמי 10תוך   המציא את כל הנספחים הנדרשיםול

 בועקה הנוסח"י עפ, הנדרשים הנספחים כל אתו כנדרש חתום  ההסכם את ימציא לא והזוכה היה

 .במכרז זכייתו את לבטל רשאית תהיה המועצה, לעיל המצוין במועד, המכרז במסמכי

באמצעות  ,14.12.2020 -לתאריך העד  ניתן לפנות , או לעיון במכרז טרם רכישתו,הבהרהלשאלות 

 . 03-9000576 בטלפוןייל לת המדא קבלוו חובה Mike@dsharon.org.il מייל כתובות ה

 
 בכבוד רב,

 אושרת גני גונן
 ראש המועצה האזורית דרום השרון

http://www.dsharon.org.il/
http://www.dsharon.org.il/
http://www.dsharon.org.il/
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

 ועצה אזורית דרום השרון מ
 

 4* 4, אוטומטי UP DC-PICKטנדר   לרכישת 20/26 מס'פומבי מכרז 
 

 תפות אי השתהוראות למשתתפים ותנ 
 תלרכיש  תהצעו ת להזמין"( מתכבדמין"המז או" המועצה" :)להלן מועצה אזורית דרום השרון

, בהתאם לתנאי "(טנדר"במפרט הטכני )להלן: וכמפורט , 4*4, אוטומטי PICK-UP DCטנדר 

 .המכרז וההסכם

 מסמכי המכרז .1

 .הודעה על המכרז .1.1

 :ספחים הבאיםהנבות , לר הוראות למשתתפים ותנאי השתתפות .1.2

 המציע.  הצעת - 1נספח  .1.2.1

 . 1976-תשל"ויים, הופים ציבורלפי חוק עסקאות גתצהיר  - 2נספח  .1.2.2

 . בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטייםתצהיר  - 3נספח  .1.2.3

 .ףדבר ניסיון קודם של המשתתבפירוט  – 4נספח  .1.2.4

 זה. נוסח החו .1.3

 .מפרט - נספח א' .1.3.1

 הסכםערבות  –נספח ב'  .1.3.2

 כל מסמכי המכרזתראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים המועצה  .1.4

את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב קראם, הבין  המנויים לעיל והוא

 .כה במכרזוזהצעה הם המצורף אם הצעתו תבחר כעפ"י תנאי ההסכ לבצע את העבודות

 ת במכרזתנאים מוקדמים להשתתפו .2

 :הבאים  םהמצטברילקיים את התנאים יע להגיש המצ על

 . ישראלתושב  המציע הינו .2.1

מינאלי ₪ לפחות )סכום נו 500,000בהיקף כספי של  םבירכבעל ניסיון באספקת  המציע .2.2

 . 2019 – 2017שנים מתוך השנים ה 3ללא מע"מ( בשנה, במהלך  

 .םסכלהנספח א' כ המצורףטכני עמידה מלאה במפרט הופק עומד הטנדר שיס .2.3

בפריטים הרלבנטיים  1968-בעל רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח המציע .2.4

, ככל שהעסק מצריך 2013-עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג בהתאם לצו רישוי 

בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית רישיון עסק על פי דין, וזאת 

 שלו בתחום מושא מכרז זה.

 תהתקשרויקרי הע .3

 ההסכם.   ותהוראבו טכניבמפרט הנדר, כמפורט למועצה את הט פקסי הזוכה .3.1

והשלמת כל מחויבויות הספק עפ"י ההסכם,  הטנדרלאספקת יישאר בתוקפו עד הסכם ה .3.2

 חריות. ות תקופת האלרב

 ן הגשתההצעת המשתתף ואופ .4

 אחד ת כלי רכבם רכישהנדרש לש הסכוםאת  ,"ת המציע צעהעל המציע לרשום בטופס "  .4.1
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

ציע בחתימת ידו די המי כל מסמכי המכרז יחתמו על .בשקלים חדשים, כולל מע"מ

מכרז פת תאריך. לטופס הצעת המציע יצורפו כל מסמכי הוסבת)וחותמת בתאגיד( ו

ם ע"י המציע  וזה כשהם חתומיעפ"י הוראות המכרז לרבות החים הנדרשים והמסמכ

 ת תאריך.ספתואגיד( ובנו תיהמציע שהבחתימת ידו )וחותמת 

 המחירים שבהצעת המציע הם קבועים וסופיים ולא יהיו ניתנים לשינוי מכל סיבה שהיא.  .4.2

, הטנדר"מ לאספקת כולל מע  ₪ 270,000של  תחרוג ממחיר המקסימום שרא הצעה .4.3

 תיפסל. – טכנימפרט  –' נספח אכמפורט ב

ייבות את ואינן מח שבון ובאנה בחת לאבמקומות המיועדים לכך, הערות המציע, מלבד  .4.4

  .המועצה 

   .01.02.2021 -עד לתאריך המציע תהיה בתוקף ת ההצע .4.5

הצעה שלא  יות ו/או הגשתהדרישות, הוספת ההסתייגו לכר אי מילוי מדויק ומפורט אח .4.6

 פסילת ההצעה. ל  גרוםל לעלוהתנאים  לפי

 ,המועצה ין יבבנ הורתחב חלקתדי משרבמ לקבלאת טפסי המכרז ופרטים נוספים ניתן  .4.7

-03מיקי בלומנטל בטלפון , לאחר תיאום עם 8:00 – 13:00ה', בין השעות: -ם אבימי

9000576 . 

 :ם המפורטים להלןמסמכיה את הצעתוהמשתתף לצרף לעל  .5

 . לפי העניין –על רישום השותפות/ העתק תעודת התאגדות ישור ז./ א צילום ת. .5.1

 .ימה מטעם המשתתףאישור  חתום ע"י עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חת .5.2

 מס ערך מוסף.  עוסק מורשה לצורך  דתתעו .5.3

 .  1976 -תשל"ו  ,רייםלגופים ציבופ"י חוק עסקאות ישור בתוקף עא .5.4

 .המכרז מסמכי , החוזה ויתרלכתב ההצעה  יםההצעה והנספחב כת .5.5

)בנוסח  1976-תצהיר מטעם המשתתף בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .5.6

 (. 2כנספח המצ"ב 

)בנוסח  בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטייםף היר מטעם המשתתצת .5.7

 (. 3כנספח המצ"ב 

 2.2הקבוע בסעיף  תתף המעיד על עמידתו בתנאי הסףפירוט בדבר ניסיון קודם של המש .5.8

 . 4כנספח בהתאם לנוסח האישור המצ"ב 

 זוכה.ופק ע"י הר שיסמפרט טכני של הטנד .5.9

 .קףיון עסק תצילום ריש  .5.10

מסמכי התשובות  "י המשתתף, ככל שהתקיים, וכלפרוטוקול מפגש הבהרות חתום ע .5.11

 מים על ידי המשתתף.ו למשתתף, ככל שנמסרו, כשהם חתולשאלות ההבהרה שנמסר

על המשתתף למלא את פרטיו כנדרש בדף  -ההסכם המצורף למסמכי המכרז  .5.12

ה )שם + מת וכן חתימה מלאל עמוד בצרוף חות הראשון להסכם, לחתום בתחתית כ

 ף החתימות בתוספת אישור חתימה ע"י עו"ד/רו"ח. חתימה וחותמת( בד

 ., בצרוף חותמתהמשתתף בשוליוום ע"י רז כשכל דף מהם חתיתרת כל מסמכי המכ .5.13
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

 פים:למשתת ותוראות כלליה .6

 כל מסמכי המכרז. בעיון רב את החוזה ואת ע לקרואעל המצי  .6.1

אמות בין המסמכים או יתעורר ספק כלשהו בכל י התאו אתירות כלשהן אם ימצאו ס .6.2

מיקי ה מר צמועב למנהל מחלקת תחבורהים על המציע לפנות בכתב פרטע להנוג

או  ירקהמועצה, קריית המועצה נווה ין יבבנ, או למנהל אגף תיפעול יואב סבן  בלומנטל

 03-9000576 בטל' ה קבל ודאולו, Mike@dsharon.org.ilאו דוא"ל  03-9000577ס לפק

שלו לשם מתן  והדוא"ל פוןהטלספר כל זאת בציון כתובתו ומ 14.12.2020לתאריך  עד

ל תשובה בכתב ואין תוקף לכאו מנציגה תהיה רק /ו עצהמומהכל תשובה  .תשובה

 אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו בעל פה.  המועצהרך אחרת. אין שתינתן בד

ון להגשת ההצעות, להכניס שינויים  ד האחרם למוע קודת, כל ערשאית ב המועצה .6.3

נויים  השימתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז. , ביוזהמכרז סמכיותיקונים במ

תם של כל רד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעהתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפו

ל ידי  ו ע מסרת שנהכתובו  רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי

 מסמכי המכרז.רוכשי 

י המכרז אישור שכל פרטם כהצהרה ובמכרז כמוהתו הגשת הצעתו של המציע והשתתפו .6.4

 עים ונהירים לו.ו דעל נספחיו י

לפרטים כלשהם מפרטי הבנה בקשר לפרט כלשהו או  כל טענה בדבר טעות ו/או אי .6.5

 . ציעהמ צעתלאחר הגשת ההמכרז ו/או החוזה על נספחיו, לא תתקבל 

י כלשהו  ועברו אליו או תנאשים או לתקן ו/או לשנות את המסמכי/ע למחוק ואסור למצי .6.6

במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביה בין  שויעו תוספת שיכל שינוי ארז. מתנאי המכ

בכל דרך אחרת יחשב כאינו קיים  ם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואיא

 . המועצהדי של עתה הבלע י שקול דהצעה, לפלפסילת ה או עלול לגרום 

ה  עצוהמ ביותר או כל הצעה שהיא. הזולהבת לקבל את ההצעה ייתחמ המועצהאין  .6.7

 לפי שיקול דעתה.  חלק מכלי רכב רשאית לרכוש

לעומת  רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה המועצה .6.8

 מדן.והא

 מועד אחרון להגשת הצעות .7

יבת ההצעות הנמצאת במחלקת הגזברות ס ידנית לתה יש להכניהסגור המעטפהאת  .7.1

 ת בדואר.אין לשלוח הצעו  08:30שעה  21.12.2020במשרדי המועצה עד לתאריך 

 סף.על ה ותיפסל תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד , לאעד למועד זהשלא תגיע מעטפה  .7.2

 תנאים מיוחדים .8

  -י: מסכים מראש כ יעצממים מטה והנאים הרשו מוסבת לת מציעשומת לב הת

 .לבטל את המכרז בכל שלביקול דעתה המוחלט לפי ש רשאית המועצה .8.1

היה א לבצעו לא תסכם ו/או לחתום על ההכאמור שלא ל  המועצהאם תחליט   .8.2

תפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות למשת

 ז בלבד.תוחזרנה לזוכה במכררז שפסי המכרכישת טבגין 
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

י סבירה מבחינת מחירה לעומת עה שהיא בלתרשאית לא להתחשב כלל בהצ המועצה  .8.3

לדעת רז שהמכ יפיפורטת לסעיף מסעחוסר התייחסות ממהות ההצעה ותנאיה, או בשל 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.  המועצה

ותו ו/או כושרו צעות את אמינוליה בבחירת ההתהא רשאית לקחת בחשבון שיק המועצה .8.4

ושל רשויות מקומיות  עצההמוהמוצע, ואת ניסיונה של חוזה את ה ף לבצעהמשתתשל 

 וגופים אחרים עם המשתתף בעבר. 

 
 בכבוד רב,

 גונן אושרת גני
 ראש המועצה האזורית דרום השרון
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

 המציעהצעת  – 1נספח 

 20/62 מס'פומבי מכרז 

 מטיוטאו UP DC 4*4 -PICKטנדר  לרכישת

  .זהמכר מכיסמ כל את דהובקפי בעיון קראתי כי מצהיר מ"הח אני .1

 האחרים הגורמים וכל זהמכר תנאי וכי המכרז מסמכי כל את הבנתי כי מצהיר יהננ .2

 לכך םבהתא וכי לי ומוכרים ידועים, המכרז נשוא העבודות ביצוע על המשפיעים

 . הצעתי את קבעתי

 :כי בזאת מצהיר אני .3

 יפ על התחייבויותה או/ו הדרישות כל את לבצע, שהיא בחינה לכמ מסוגל הנני .3.1

 . הוהחוז המכרז הוראות

 בין, ההוצאות כל את כוללים ידי על שמושנר כפי בהצעתי הכלולים המחירים .3.2

 תנאי פי על הטנדר באספקת הכרוכות וסוג מין מכל, כלליות ובין דותמיוח

, אביזרי רישוי, אגרת רישוי ליםהיט, ביטוחים, םמיסי, רווח לרבות, המכרז

המחיר הוא עבור כלי . מ"עמ כולל חרתא וצאהה וכל שינוי מבנה במשרד הרישוי

 כב אחד.ר

 עם תיאום או/ו קשר כל ללא עצמאי באופן שתמוג זו הצעתי כי מצהיר הנני .3.3

 .אחרים מציעים

 לכל בהתאם המכרז נשוא כלי הרכב לספק יבמתחי הנני, הנדון במכרז אזכהם א .4

 הוראות יפ ועל מטעמה הממונה או/ו המועצה רצון עותלשבי והחוזה מכרזה תנאי

  .ההחוז

 אאבד מקצתן או לןכו החוזה,אעמוד בתנאי  אל שאם לי ידוע כי בזאת מצהיר אני .5

 ספק עם להתקשר רשאית תהא המועצהו המכרז נשוא כבכלי הר לספק יזכות את

 .במכרז רטכמפו הכל, הצעתי נשוא העבודות ועלביצ אחר

לטנדר, "מ כולל מע ₪ 270,000של  אשר תעלה על מחיר מקסימום י כי הצעהידוע ל .6

 ., תיפסלמפרט הטכני-' בנספח אכמפורט 

 :להלן הצעתי .7

 הצעת הספק
 

תאור כלי 
 כבהר

 
 תוכמ

 
 חדא לרכב מחיר

 
 PICK-UPטנדר 

D-MAX DC 
ינה אוטומט קב

ם בהתא+  כפולה
 שלהלן  *פרטלמ

1 
 

הערה: המועצה רשאית 
להקטין או להגדיל את מס' 
כלי הרכב, ולא יחול עקב כך 

כל שינוי במחיר הנקוב 
 בהצעה. 

 
 מע"מ  כולל ₪ ________ _____ מחיר בספרות

 
 ₪______ _______________  ליםמחיר במי

 "מ כולל מע
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

 : כי ירמצה הנני .8

 . ונספחיו החוזה לרבות המכרז יפרט כל את והבנתי יסודי באופן קראתי .8.1

 אם, החוזה תנאי ואחר נספחיו וכל המכרז ותהורא אחר למלא מתחייב הנני .8.2

 . תיהצע תתקבל

          : המציע םש

          :תיאורו

 . לפרט נא (אחר או שותפות, רהחב ,אדם) 

      /       :  פ.ח./ז.ת

          :כתובת

     :פקס                    :טלפון

 

______________      __________________ 
 מציעמה וחותמת החתי          ךתארי    
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

 1976-תשל"וופים ציבוריים, הלפי חוק עסקאות גתצהיר  -  2 ספחנ
 את  להצהיר עלי כי שהוזהרתי חראל"מ ______________,ת.ז. ______________ הח אני

 :כדלקמן בזאתה /מצהיר,  כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשיםה  /צפוי אהיה וכי האמת
 

 _______________________ ב____________ ____כ משמש הנני
 המשתתף שםתפקיד                                                                   

 
 תצהיר זה מטעם המשתתף. ך לתתמוסמ הנני

 :לןהל האמורים מבין יהרלבנט הסעיף את לסמן יש
 ***;עבירות משתי ביותר** ו הורשע לא אליו* זיקה בעל או המשתתף  
 במועד אך***, עבירות משתי ביותר** הורשעו אליו* זיקה בעל או המשתתף  

  ההרשעה ממועד לפחות  אחת שנה חלפה למכרז ההצעות להגשת האחרון
 . האחרונה

-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב)א( 2 בסעיף תוכהגדר –" זיקה על "ב *
1976; 

 ;31.10.02 יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע –"הורשע"  **
  ק חו לפי עבירה או 1987-"זהתשמ, מינימום שכר חוק לפי עבירה –"עבירה"  ***

 1991-"אהתשנ(, יםגנהו תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים  עובדים
האכיפה של  לחוק להגברת  2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

החיקוקים המנויות , גם עבירה על הוראות 2011-דיני העבודה, התשע"ב 
 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 האמורים להלן:יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין  
-ת לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח שוויון זכויו לחוק 9ת סעיף ראוהו –חלופה א'       

 אינן חלות על המשתתף.  ות"(שוויון זכוי )להלן : "חוק 1998
   לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים 9הוראות סעיף  –חלופה ב'      

 אותן.               
המשיך ולסמן בחלופות המשנה ל יש -לעיל  4סעיף למשתתף שסימן את החלופה ב' ב

 הרלוונטיות להלן: 
 עובדים.  100-המשתתף מעסיק פחות מ -( 1חלופה )    
לפנות למנכ"ל  עובדים לפחות, והוא מתחייב  100המשתתף מעסיק  -( 2חלופה )     

חובותיו לפי  לשם בחינת יישום משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 
 ליישומן.   חיות בקשרבלת הנלשם ק –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9 סעיף

במקרה שהמשתתף  התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה          
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2) והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה

הוא מצהיר כי פנה כנדרש   –( 2) מור באותה חלופה שלגביה הוא  התחייב כא 
לחוק שוויון זכויות, הוא   9ף חובותיו לפי סעיממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום 

 גם פעל ליישומן. 
 ר זה המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהי -לעיל  4למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף 

עד התקשרותו  עם ימים ממו 30בתוך למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים 
 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.  המועצה

  זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ,שמי זהו כי ה /הירמצ הנני

                                                                                                                                     
_  _____________ 

 חתימת המצהיר             

 חתימה אימות
 בפניה /הופיע_________  ביום כי מאשר"ד )מ.ר. ________ (, עו , "מ _____________הח אני
 את ירצהלהה / עליו כיה /שהזהרתיו לאחר.ז. _____________, תגב' ____________,  /מר

 את בפניה /אישר, כןשה תע/יעשה לא באם ק בחו הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא וכי האמת
 . בפני עליוה /חתמוב לעילה /תצהירו תוכן

                                                                                                           ______________ 
  עו"ד                   
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

ו הליכי חקירה בגין הליכים משפטיים אפלילית ואי קיום בדבר העדר הרשעה תצהיר  – 3נספח 
 עבירה פלילית

 

_______ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  _________אני הח"מ 

 זאת, כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה ב

,  שהגיש הצעה יע"("המצ להלן:_________ ) אני משמש כ __________אצל המציע _______ 

 -רון, להאזורית דרום הששפרסמה המועצה  __________למכרז מס' 

ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו  להלן: "המכרז"(,)_______________________ 

 ובעבורו. 

 ע למכרז.וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציהנני עושה תצהיר זה בתמיכה  .1

מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי יע,  ו/או על שם כי אין על שם המצ .2

בעבירות פליליות, למעט עבירות תעבורה,  ולא הורשעהם כן מים פליליים ומעובדיו, רישו 

 -תשמ״אחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, ה וזולת אם

1981; 

ויים לעיל חקירה פלילית או נגד מי מבין המנ דיעתי לא מתנהליםהנני מצהיר, כי למיטב י .3

 ות כאמור.הליכים משפטיים בגין עבירות פלילי

 

                  _______________ 

 חתימת המצהיר         

 

 אישור

ו"ד, ה"ה הריני לאשר כי ביום ___________הופיע בפני ________________ ע

 עליו/ה להצהיר אתר שהזהרתיו/ה כי ______________, נושא ת.ז.___________, ולאח 

אם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, ב

 לעיל וחתם עליו בפני.  

 __________ _____ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

 ניסיון קודם בר בד משתתף רו"חאישור מטעם  - 4נספח 

 תאריך___________ 
 למסמך ההוראות למשתתפים(  2.2 ף)סעי

ואין אישור מהלקוח לגבי )המסמך יודפס על נייר לוגו של פירמת רואי החשבון ויצורף במידה 
 הכספי(ההיקף 

 לכבוד
 מועצה אזורית דרום השרון 

 , רב שלום

 ישור.החשבון המבקר במתכונת של אהנדון: דוח מיוחד של רואה 

_________________ )שם המשתתף( )להלן: ___ ן המבקרים שללבקשתכם וכרואי החשבו

הגשת הצעה להשתתפות במכרז  , לשםהמשתתף, ולצרכי הגשת מכתבנו זה על ידי "(המשתתף"

 המשתתףולצרכים אלה בלבד ובהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של  _______ י מס'פומב

____,ולכל _______, ____ _,בדצמבר _______, _______, _______, _______ 31לימים 

חוות דעתנו הבלתי מסויגת  עליהם ניתנה בימים שהסתיימו באותם תאריכים וש אחת מהשנים 

כאן יבואו )בהתאמה  _______, ________, ______,_______,__ ________, _______,

 . (עתהתאריכים בהם ניתנו חוות הד

 בדוחות אלה, הכנסות ( מס' ביאור)ביאור הריני לאשר כי בהתאם לאותם דוחות כספיים, לרבות 

 שנים הינן כדלקמן:בכל אחת מה המשתתףופעילות 

 , ההכנסות _______ _______________ מסוגעבודות עסק ב המשתתףבשנת _________  .1

 בסך _______ ₪ ללא מע"מ. הן בגין עבודות אלה

 ההכנסות  ,______________________  מסוגעבודות עסק ב המשתתף___ בשנת ______ .2

 בסך _______ ₪ ללא מע"מ. הן ודות אלהבגין עב

 , ההכנסות ______________________  מסוגעבודות עסק ב המשתתףבשנת _________  .3

 בסך _______ ₪ ללא מע"מ. הן אלה בגין עבודות

 , ההכנסות ______________________  מסוגעבודות עסק ב המשתתףבשנת _________  .4

 א מע"מ.בסך _______ ₪ לל  הן בגין עבודות אלה

 , ההכנסות ______________________  מסוגבודות עעסק ב המשתתףבשנת _________  .5

 "מ.בסך _______ ₪ ללא מע הן בגין עבודות אלה

 סות , ההכנ______________________  מסוגעבודות עסק ב המשתתףבשנת _________  .6

 בסך _______ ₪ ללא מע"מ. הן בגין עבודות אלה

 ,ד רבבכבו

 _, רואה חשבון__________ 
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

 4*4  , אוטומטיUP DC-PICKלרכישת טנדר  הסכם
 
 

 
 רון הש מועצה אזורית דרום בין: 

 , נווה ירק 500מקריית המועצה, ת.ד. 
      המזמינה"( " או "המועצה" )להלן:

 מצד אחד    
 
 

 ________ ________ח.פ./ת.ז.___________________ _________ לבין: 
 _____ טל' _____________________________________ מרחוב

 "ל _____________________ דוא
        "(הספק" )להלן:

 מצד שני    
 

 

, PICK-UP DCשת טנדר לרכי 26/20מס'  מכרז פרסמה המועצהו :הואיל

 (;"המכרז": להלן) 4*4אוטומטי 

 

 ;כרזלמ עתוהצ הגיש והספק :ילהוא

 

בכפוף לקיום הוראות הסכם  קפסהאת הצעת  והמזמינה הסכימה לקבל :והואיל

, אוטומטי PICK-UP DCטנדר לרכישת  זה חוזהב עמו קשרתולה זה;

 ., וכמפורט במפרט הטכני )להלן: "טנדר"( 4*4

 

 :הבא החוזה את הצדדים ביניהם וכרת פיכךל
 
 כללי .1

 הסכם זה כולל:

 משתתפים, לרבות הנספחים;ך ההוראות לממס .א

 מפרט טכני. -נספח א' .ב

 הסכם.ות רבע –ספח ב' נ .ג

 מהות ההסכם .2

 מתחייב והספק הטנדרלאספקת  הזמנה פקלס למסור בזאת מתחייבתהמועצה  .2.1

 –בהצעת המשתתף תמורה הקבועה ל בהתאם למועצה הטנדראת  פקלס בזאת

, ובהתאם ליתר תנאי ממנו דנפר יבלת חלק ומהווה זה לחוזה המצורף ,1נספח 

 וזה.הח

 ן היתר:זה מתחייב הספק לבצע ביאספקת הטנדר עפ"י חוזה במסגרת  .2.2

 הטכני שבנספח א'. אר במפרטכמתו הטנדראת לספק  .2.2.1

על הטנדר לפי נוהל יבואן הרכב. תקופת  שתחוללאחריות יצרן  לדאוג .2.2.2

 100,000חודשים ממועד אספקת כלי הרכב או  36האחריות היא למשך 

 "מ לפי המוקדם מבניהם.ק
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

 התמורה .3

לספק סכום  המועצה"י חוזה זה תשלם התחייבויותיו של הספק עפ כל תתמור .3.1

 . למכרז 1בנספח פורט , כמולהצעתתאם בה

את רווח הספק  כולל מציעבזאת בין הצדדים כי המחיר הנקוב בהצעת ה מוסכם .3.2

ת מסמכים שינוי מבנה במשרד הרישוי והוצא לרבות הוצאות ואת כל ההוצאות,

י לכל היה זכאוהספק לא י כולל מע"מ ,לטנדרריות יצרן מתן אח, תאימיםמ

 .מורה נוספתת

 םערבות הסכ .4

ערבות בנקאית אוטונומית  למועצהחתימתו על ההסכם ימציא הספק במעמד  .4.1

)להלן: "סכום הערבות"(, ערוכה  יעהצעת המצ- 1ח נספב 8בסעיף  בסך הקבוע

 .להסכם ב'ספח במדויק על פי הנוסח המצורף כנ

תשמש לשם  בותהער .תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרותהערבות  .4.2

 זה.ותיו של הספק בהתאם למכרז ובהתאם להסכם הבטחת קיום כל התחייבוי

צה המוע התניות כלשהן. בכל עת ללא הגבלות ו/אוניתנת למימוש  הערבות .4.3

כולה או  הבלעדי, באם יש מקום לממש הערבות, ה, עפ"י שיקול דעתטתחלי

 .מקצתה

 התמורהאופן תשלום  .5

 ,א התמורהתעביר המועצה לספק את מלו דרוע הזמנת הטנבד בבד עם ביצ .5.1

למנהל מחלקת  דרישת תשלוםמסירת , ובכפוף ל1בנספח  תאם להצעת המציעבה

 רכב.

, יאשרה כולה או מקצתה או שלא ת התשלוםדרישיבדוק את  מחלקת רכבמנהל  .5.2

ימים ממועד המצאתה ע"י  10תוך  מועצהלגזברות השרה כלל, ויעבירה יא

 הספק.

, תאשרה מחלקת רכב מנהלהמאושרת ע"י  דרישת התשלום הגזברות תבדוק את .5.3

 כולה או מקצתה או שלא תאשרה כלל.

 .המאושר על ידה לתשלום הגזברות תשלם לספק את הסכום .5.4

 הטנדר לוח זמנים לאספקת .6

 ,אופן תשלום התמורה""רט בסעיף מפוכ צה,ועע"י המ הכפוף לתשלום מלוא התמורב

ע"י  הההזמנ ממועד ימי לוח() ימים 30ך תו הלמועצ הטנדרלספק את הספק מתחייב 

פק ובלבד שהס מחלקת רכב מנהלו/או במועד אחר עפ"י תאום עם  מחלקת רכב הלנמ

 חתומה כדין.  מחלקת רכב מנהלוראה בכתב מטעם הקיבל 

 סכםתקופת הה .7

 טכני,מפרט  –ספח א' הטנדר, כמפורט בנד לאספקת ההסכם יישאר בתוקפו ע

 .זה, לרבות תקופת האחריות םמחויבויות הספק עפ"י הסכ והשלמת כל
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

 פיפות ודיווחכ .8

מנהל מפורשות אחרת בהסכם זה, הספק יהיה כפוף להוראות נקבע  ככל שלא .8.1

 ל ידוויפעל על פי כל הוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע רכב במועצה מחלקת

 עם ההסכם, ובכלל זה: בקשר

ות באשר באופן שוטף על כל בעיה או התפתח רכב מחלקתלמנהל הספק ידווח  .8.2

 כל נושא הקשור לביצוע ההסכם.ל וכן ע הטנדרלאספקת 

תשובות והסברים ביחס לכל פניה של המנהל מחלקת רכב הספק למנהל יספק  .8.3

 בפרט. הטנדר ספקתאליו בעניין ההסכם בכלל וא

 אי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכםהוראה זו הינה תנ

 מנהל אגף רכבביקורת ואישור  .9

יודיע על כך הספק  הי המפורט בהזמנפ"ע נדרהטאת אספקת  הספק סייםמש .9.1

פעל הספק בהתאם לכל יבדוק האם  מחלקת רכב מנהל. מחלקת רכב למנהל

 .הזמנהדרישות ההסכם וה

על ידו ותימסר לספק את הליקויים, יפרט ברשימה שתיחתם  מחלקת רכב מנהל .9.2

ונים ו/או השינויים שעל הפגמים ואי ההתאמות שמצא בבדיקתו זו וכן את התיק

 .אחר טנדרלבצע ולרבות אספקת ק הספ

ולבצען לשביעות  מחלקת רכב מנהלשל הספק יהיה חייב לפעול לפי הוראותיו  .9.3

 .רצונו

 יסודית של ההסכם. הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה

עיל, השלים הספק את האספקה ו/או את השינויים ו/או התיקונים, כאמור ל .9.4

, ייתן המנהל לספק אישור בכתב על סיום חלקת רכבמ מנהללשביעות רצונו של 

 .חוזה זה וההזמנהעפ"י תנאי  נדרביצוע אספקת הט

 בוןז ועיכפיצויים מוסכמים, שיפוי קיזו .10

 סכמיםפיצויים מו .10.1

-ה לא פחות מובכל מקר תמורהמהיקף ה 2%תחייב את הספק בסך של המועצה 

הזמנים הקבוע  לעומת לוח דרנאיחור באספקת הטבגין כל יום של  ₪ 200

 .הבהזמנ 

ע, שהינו יום עבודה או "יום איחור" לעניין זה הינו כל יום שחל בימות השבו

 שאינו יום עבודה.

לצרכן על בסיס מדד הבסיס  הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד המחירים

 הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 שיפוי .10.2

מכוח כל הסכם או דין, ישפה  תשלום שהיה על הספק לשלמו עצההמושילמה 

הוצאות כלליות של  בגין 15%בגין תשלום זה בתוספת  המועצההספק את 

את  ש לכך על ידה. בכלל זה, ישפה הספקימים מיום שנדר 7, בתוך המועצה

בגין כל תשלום שחויבה בו מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם  המועצה

משפט, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה  ה, לרבות תשלומים בגין הוצאותהסכם ז
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מומחה וכל עו"ד, שכ"ט  בקשר עם ניהול ההליך לרבות שכ"ט עצהלמושנגרמה 

 עלות נלווית נוספת.

 קיזוז .10.3

 –ום כלשהו המגיע לספק לפי הסכם זה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכהמועצה 

י מטעמה ו/או לכל צד ג' ו/או מ למועצהכל סכום שלדעת המנהל מגיע מהספק 

 ן.כל הסכם או דיעפ"י 

 עיכבון .10.4

נים, חומרים, כלי רשאית תהיה לעכב בידה כל מיטלטלין, מתק המועצה תהא

א מילא עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של הספק אותן ל

 על פי הקבוע בהסכם.

 המועצהם זכאית אין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה

 או הסכם.על פי כל דין 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים .11

 כדלקמן:בזאת הספק מצהיר 

 .1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו בתנאי חוק עסקאות  עומדהינו  כי .11.1

 .1975 –וק מס ערך מוסף, תשל"ו ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי ח .11.2

כנדרש  שוא הסכם זההוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נ .11.3

ן כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל עפ"י כל די

 .תקופתו של הסכם זה

ויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל הוא מנהל תיק ניכ .11.4

ות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו ההפרשות הנדרש

 של ההסכם.

 תיוצאוותוביטול ההסכם  .12

תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים  מועצההבין הצדדים כי ם מוסכ

 הבאים:

צתן ן או מקשהוא התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, כולהעביר לצד ג' כלהספק  .12.1

 .המועצה ללא הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של 

 הסכםכהפרה יסודית של ים יחשבו וסכם בין הצדדים כי האירועים הבאמ .12.2

לא כל התראה וזאת בנוסף לצעדים לת לבטלו בזכו המועצהזכים את , המזה 

 כוח הדין ו/או הסכם זה:ים העומדים לה מהנוספ 

פעולה כלשהי של הוצאה  ו נעשתהוטל עיקול זמני או קבוע אה .12.2.1

כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה , הספקלפועל לגבי נכסי 

 מועד ביצועםימים מ 7סקו או הוסרו לחלוטין תוך רה לא הופהאמו

 .לספק על כך המתן הודעו

, כולם או חלקם, או נתקבלה הספק ים לגבי נכסיניתן צו כינוס נכס .12.2.2

בקשה לפירוק או  השהוגשה נגדון, או החלטה על פירוק מרצה על יד

 הילפשרה או סידור עם נושה א הגיעיצו פירוק או שה הניתן נגד
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פשרה רכה או למען קבל א הלנושי תהא פניאו חלקם, או שהכולם, 

 . הסדר איתם ןלמע

או אדם אחר  הספקעתה, כי הוכחות, להנחת ד המועצהשיש בידי כ .12.2.3

 הסכםבקשר עם  הנאה או טובתשוחד, מענק  נתן או הציע ומטעמ

  זה או ביצועו.

דין, תהיה ולפי כל  לפי חוזה זה המועצה מבלי לפגוע בזכויותיה של .12.2.4

ספק יפר תנאי הדה ובמי רשאית לבטל חוזה זה באופן מידי המועצה

צב האספקה ועמידה ק כלי הרכבטיב  די בחוזה זה.עיקרי ויסו

יקריים תנאים עמהווים  לאחריות יצרןבתנאי החוזה באשר 

 ויסודיים בחוזה זה.

 כתובות והודעות .13

 פורט בכותרת להסכם.הצדדים הינן כמכתובות  .13.1

ר ודדים כאמחוזה זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצ ןלענייכל מסמך  .13.2

ידי הנמען  לשנתקבל ער רשום כאמור, יחשב לעיל, וכל מסמך שנשלח בדוא

 שלוח.שעות מתאריך המ 72עם תום 

 סמכות שיפוט .14

 הכם זלגבי הסת השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין שיתעורר בין הצדדים סמכו

 .במחוז המרכז היה לבית המשפטת

 

 

 
 ;ולראיה באו הצדדים על החתום

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקבלן  המועצה

   
 
 

ד _______________ )שם אני הח"מ, עו"ד של התאגי 
התאגיד( ____________ )מס' זיהוי של התאגיד(, 
מאשר כי התקבלה בתאגיד החלטה להתקשר בהסכם זה 

תקבלה , כי ההחלטה הדרום השרון מועצה אזוריתמול 
בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד וכי בעלי זכות 

 הסכם הנ"ל.  החתימה של התאגיד חתמו על ה
      __________  __________ 

          חתימה                  תאריך
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 טכני מפרט –נספח א' 
 ומעלה   2020ת ייצור נשטנדר חדש  •

 PICK – UP DCטנדר מסוג  •

 גיר אוטומט •

 כפולה  קבינה •

 או שווה ערךמובילאיי  מערכת •

 )מסייע בלם(  BAועם  EBDעם  ABCרכת עמ •

   ESCציבות בקרת ית מערכ •

  TCSת משיכה מערכת בקר •

 מערכת עזר לזינוק בעלייה  •

 דרות בירידותיעת הידרמערכת מנ •

 מרווח גחון גבוה  •

 כזיתנעילה מר •

 ג אוויר עם בקרת אקליםמיזו •

דרואיד , כולל מערכת הפעלה אנHDברזולוציית 8'יה עם מסך מגע 'מערכת מולטימד •

 DVD/MP3, כניסת WAZEוניווט 

 ן על המסך, הצגת ספר טלפונים בעברית.ת: הצגת מס' הטלפוטוס הכולללומערכת ב •

 או חודשים ממועד אספקת כלי הרכב 36למשך יות היא תקופת האחר •

 .מבניהםק"מ לפי המוקדם  100,000

  פרנציאל(די גיר, מנוע, לא)מיגון גחון מ •

 צבע לבן  •

דלתות צד עם -2סורג, +ת אחורישמשה בדלת  ,דלת רגילה התקנת ארגז גובה גג+ •

לגלגל ספר  מתקן לד,תאורת 3לינדרים רב בריח מפתח אחיד,צ3מחיצות גדולות,

 .+פגוש לבגרירה משו וו ,בארגז הרכב

 שינוי מבנה במשרד הרישויו ירישום הטנדר עם שם המועצה במשרד הרישו כולל •

 סמכים המתאימיםת המצאוהו
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 ערבות הסכם –' בנספח 
 

 לכבוד 
 שרון מועצה אזורית דרום ה

  
 

 מספר ______________  אוטונומית ערבות בנקאיתהנדון: 
 

: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד בקשת _____________ )להלןעל פי 

 26/20מס'  מכרז פומבי מס'( וזאת בקשר עם ₪ לים ___________במי₪ ) _________לסך של 

 . 4*4, אוטומטי PICK-UP DCלרכישת טנדר 

 הראשונה מדרישתכם ימים 14 תוך ל "הנ לסך עד סכומים או כוםס כל לכם  לשלם מתחייבים אנו

 בתהליך דרישתכם את לנמק או לבסס כלשהי  חובה עליכם  להטיל מבלי, אלינו שתגיע בכתב

 בכל או משפטית בתביעה המבקשים מאת תחילה הסכום את לדרוש או ,כלשהו  באופן או וכלשה

 כלשהו לחיוב בקשר למבקשים לעמוד יכולהש כלשהי הגנה טענת כלפיכם עוןלט ומבלי אחרת דרך

 .כלפיכם

 דרישות במספר או אחת בפעם ל"הנ הסכום של תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים תהיו אתם

 הסך על יעלה לא  דרישותיכם שסך בתנאי, בלבד ל"הנ מהסכום  לחלק יחסתמתי מהן אחת שכל

 .ל"הנ הכולל

 .לביטול תניתנ ולא תלויה בלתי, חוזרת יבלת הינה  זו ערבות

 20213.001. ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 לא עוד כל הבנקאית הערבות תוקף הארכת את לעת מעת לדרוש רשאית תהיה המועצה כי מובהר

 .הערבות של תוקפה חלף

 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו זה מועד אחרל

 . שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה  זו ערבות

 
 

 _________________ בנק    ___________ תאריך _________
 


