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 לרכישת כלי רכב מעיריית הוד השרון 221/17 פרמספומבי  מכרז
 

 
 

  

 עמ'     מסמכים מצורפים למכרז וכלולים בחוברת זו
 

 1    תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים -  מסמך א' 
 

 4        המציעהצעת  -   מסמך ב'
 

    נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז -  מסמך ג' 
           6 

 
 7        חוזה מכר -  מסמך ד'

 
 -        שיונותיר -  מסמך ה' 

    
 

   

 תוכן עניינים ורשימת המסמכים

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז / החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם 

 מצורפים.



 סמך א'מ .1.0

 

 

 מהות המכרז .1

לרכישת כלי מזמינה בזאת להגיש לה הצעות  ("העירייה" -)להלן עיריית הוד השרון 

 כל כמפורט במסמכי המכרז להלן. הו, רכב מעיריית הוד השרון

  

 מצ"ב פרטי כלי הרכב:

 

 

סוג 

 הרכב

שנת  מס' הרכב

 ייצור

 הערות אוץמד 

פיאט 

 דובלו

1515367 2010 152,204 

 ק"מ

אין 

תאונות 

שגרמו 

לירידת 

 ערך

פיאג'ו 

 פורטר

 טיפר

8302678 2013 50,626 

 ק"מ

אין 

תאונות 

שגרמו 

לירידת 

 ערך

פורד 

 פוקוס

8016368 2010 133,000 

 ק"מ

אין 

תאונות 

שגרמו 

לירידת 

 ערך

פיאג'ו 

 פורטר

 טיפר

7461667 2011 59,000 

 ק"מ

אין 

תאונות 

שגרמו 

לירידת 

 ךער

 

 

ושעות  בימי, 3.10.2017התרשמות מהרכבים, עד ליום ניתן לתאם הגעה ל

-09 -מול מחלקת הרכב בעירייה בטלפון הפעילות של העירייה בלבד, 

 )רביב(. 7759143

 

 

 

 י המכרז והוראות כלליות למשתתפיםתנא
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 מסמכי המכרז .2

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

 מסמך א'. - ת תנאי המכרז והוראות כלליו .1 

 מסמך ב'. -    המחירהצעת  .2

 מסמך ג'. -   המכרזנוסח ערבות  .3

 מסמך ד'. -    נוסח חוזה מכר .4

 מסמך ה'. -  העתק רישיונות הרכבים .5
 

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

בימים א' עד ₪  50על סך של את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום במזומן  ג. 

במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים שברחוב  14:00 - 08:00ה' )כולל(, בין השעות 

 . עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרההוד השרון.  34יהושע בן גמלא 

מובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי  ד.

 המכרז מהעירייה.

  

 תפות במכרזערבות להשת .7

 10%שיק בנקאי סחיר לפקודת עיריית הוד השרון על סך המציע יצרף להצעתו  א.

לפי הנוסח  מהצעתו 10%על סך  כדיןערבות בנקאית חתומה מהצעתו, או 

או שם יודגש, כי שם "מבקש" הערבות הבנקאית המצורף לתנאי מכרז זה. 

 זה. חייב להיות זהה לשם המציע במכרז המשלם בשיק הבנקאי, 

)השיק ייכתב לתאריך  1.2.2018הערבות או השיק יעמדו בתוקפם עד ליום  ב.

זה(. במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה, מתחייב המציע להאריך תוקפם של 

 יום נוספים. 90הערבות או השיק לתקופה של עד 

ידוע לי, כי ניתן להציע הצעה עבור רכב אחד, עבור מספר רכבים או עבור  ג.

סך , ובכל מקרה עליי להתאים את גובה הערבות או גובה השיק הבנקאי לכולם

מסכום הרכישה עבור כל הרכבים לגביהם  10% -של הצעתי, כלומר  הכולל

 הגשתי את הצעתי.

צדדית -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד .ד

 של העירייה.

עים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שיחתם חוזה למצי ווחזראו השיק, יהערבות  .ה

 גםעם מי שיקבע ע"י העירייה כזוכה. מודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט 

 באמצעות הפקסימיליה, הכל כמפורט בטופס כתב הערבות.

 

, העונה על כל או שיק בנקאי סחיר כאמור הצעה שלא תצורף אליה ערבות .ו

 ל.לא תידון כל -הדרישות המפורטות לעיל 
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 הצהרות המציע .9

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל  א.

פרטי המכרז ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל מכל בחינה 

הכל כמפורט במסמכי החוזה. המציע  -נשוא המכרז  הרכיש/ותשהיא לבצע את 

 יחתום על כל מסמכי המכרז.

של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור, כי המציע הגשת הצעתו  ב.

ראה את כלי הרכב העומדים למכירה ובחן אותם וכי ידוע לו שהם נרכשים 

וכי אין ולא תהיינה לא כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות  "AS ISבמצבם    "

 .בקשר לכך

לגבי כרז או כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המ ג.

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. הרכבים ומצבם

 

 הסתייגויות ותיקונים ,שינויים .10

 .מכרזמסמכי המסמך או סעיף מאסור למציע למחוק או לתקן או לשנות  א.

העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות  ב.

 המציע מתנאי המכרז.

 

 החוזה הבהרת מסמכי .11

ימצא המשתתף במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו  א.

ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי שאלות או 

לפנות לעירייה, באמצעות עו"ד חזי קינן, מנהל חוזים ומכרזים בדוא"ל:                  

hasharon.muni.il-Michraz@hod בשעה:  201710.1., ולהעביר עד ליום

פתוח בלבד, עם אישור  Word-MS שאלות הבהרה בכתב במסמך ,13:00

מסירה וציון את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני 

 . 09-7759548/9ומספר טלפון. יש לוודא קבלת השאלות בטלפון מס' 

יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגי העירייה  ב.

המצוינים לעיל בלבד וכמפורט לעיל בלבד. כן יודגש, כי העירייה איננה 

 מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.

ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה  ג.

 תי נפרד ממסמכי המכרז.חלק בל

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל ד.

 תחייבנה את העירייה.  -שהוא. רק תשובות בכתב 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס  ה.

ת המשתתפים. שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלו

השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו בכתב 

לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום, בדוא"ל או בפקסימיליה לפי 

ידי רוכשי מסמכי המכרז, והמציע יחתום עליהם וייצרף -הפרטים שנמסרו על

 אותם להצעתו.

 

mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il
mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il
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 ש העירייהרכו -מסמכי החוזה          .12

מסמכי החוזה הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים  א.

בהשאלה למטרת הגשת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה 

אחרת. מקבל מסמכי החוזה לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת 

חרון להגשת הגשת הצעתו, ויחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר המועד הא

 להלן, וזאת בין שהגיש הצעה לעירייה ובין אם לאו.כאמור  -ההצעות 

 

 החלטות העירייה .13

העירייה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן  .א

 עדת המכרזים.והמכרז, אשר יוגש לו

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. ב.

לפצל את מכירת כלי הרכב למספר מציעים והכל לפי העירייה תהא רשאית  ג.

 .שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה ולהצעות שתתקבלנה

העירייה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו ובניסיונו לבצע את  ד.

 במכרז. הרכישה והכל כמפורט

 

 חובת הזוכה במכרז .14

( ימים ממועד 7הרי שבתוך שבעה ) (,"הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  א.

לשלם לעירייה את קבלתו את הודעת העירייה בדבר זכייתו במכרז יהא עליו 

לבצע את העברת כן ו ,יתרת התמורה בגין רכישת כלי הרכב בהתאם להצעתו

 .הבעלות בכלי הרכב על שמו

יה רשאית המפורטים בסעיף )א( לעיל, תהא העירי לא ימלא הזוכה אחר התנאי .ב

או  להצעת המציעלבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת 

 .להפקיד את השיק הבנקאי שמסר המציע

ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום  או השיק הבנקאי סכום הערבות

ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט 

כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל השיק או בהפקדת הערבות הבנקאית 

זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות 

 שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 

 הגשת הצעות, מועדים .15

, המצורפות למסמכי המכרז, העתק אחד של על המציע להכניס למעטפה .א

מטעם  ועל ידי מי שמוסמך לחתום עלים כדין כשהוא חתו , מכרזה חוברת

  .המציע

דכונים, תיקונים ו/או ע החוברת לרבות כל המסמכים הנלווים ובהםאת  ב. .1.0
, יש וכן את החוזה מלא וחתום כנדרש שהופצו למציעים עד למועד הגשת המכרז

ע בן יהושברח' חוזים ומכרזים  במשרדי מחלקתתיבת המכרזים, שנמצאת להכניס ל
במעטפה סגורה בציון  13:00שעה  19.10.2017 לא יאוחר מיוםהשרון הוד  34גמלא 

מספר המכרז על גבי המעטפה.
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 מסמך ב'

  

 

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 ,שלום רב

 17221/ מס' פומבימכרז הנדון: 

 לרכישת כלי רכב מעיריית הוד השרון

 

 את מכרז מספר המהווים -יחד  כולם - ח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרזאני ה .1

 .מסמכי המכרז כלעל כל נספחיו. לראיה הנני מצרף חתימתי המציע על  ,221/17

" AS ISואני רוכש אותם במצבם " ראיתי ובחנתי את כלי הרכב נשוא הצעתיאני הח"מ  .2

ולא תהיינה לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מהעירייה לגבי מצב הרכבים לאחר 

 .הרכישה מכל סיבה שהיא בשום אופן

 

 אני מצהיר בזאת כי: .4

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי  א.

 הוראות המכרז/החוזה.

הינם סופיים והם כוללים את  ידיכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על המחירים ה .ב

נשוא  רכישהל מין וסוג הכרוכות בבין מיוחדות ובין כלליות, מכ -כל ההוצאות 

 .על פי תנאי המכרז/החוזה -המכרז/החוזה 

לשלם לעירייה את התמורה, בהתאם לסכום שבו אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב  .5

 על שמי, וזאת ת העברת הבעלות בכלי הרכב שרכשתינקבתי בהצעתי וכן להשלים א

 מכרז.בהתאם לתנאי ה

לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל כולן או מקצתן,  אני מצהיר בזאת, כי ידוע .7

או להפקיד זכייתי במכרז תבוטל, והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית 

, או בהפקדת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות פיםשמצוראת השיק הבנקאי 

רייה עקב הפרת לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העי השיק,

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

יום מהמועד האחרון להגשת  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .8

 הצעות למכרז.

תהיה הצעתי  -יום  90במידה שהעירייה תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של 

 ספים בהתאם.ימים נו 90והצהרתי זו בתוקף למשך 

 

הצעת 

 הקבלן

המכרז המפורטים לעיל, וכי תנאי המכרז וכל  הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי .3

וכי  ידועים ומוכרים לי הגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז

 בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
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 :הרכביםולהלן הצעתי עבור  .9
 

שלם לעירייה סך של א 2010שנת יצור  - 1515367מ.ר.  -פיאט דובלו עבור  .א

שקלים  )במילים: _______________________________________ ₪ 

 (.חדשים

 

 שלם לעירייה סך שלא 2013שנת יצור  - 8302678מ.ר.  -פיאג'ו פורטר עבור  .ב

שקלים  )במילים: ___________________________ ₪ ____________

 .(חדשים

 

 

  עירייה סך שלאשלם ל 2010שנת יצור  - 8016368מ.ר.  -פורד פוקוס עבור  .ג

שקלים  ______________)במילים: _________________ ₪ ____________

 .(חדשים

 

 ך שלשלם לעירייה סא 2011שנת יצור  - 7461667מ.ר  -פיאג'ו פורטר עבור  .ד

שקלים  )במילים: _______________________________________ ₪ 

 (.חדשים

 
ניתן להציע הצעה עבור רכב אחד, עבור מספר רכבים או עבור כולם ובכל ידוע לי, כי  .11

ייתכן  -תיבחר כהצעה הזוכה במכרז. כלומר  עבור כל רכבמקרה ההצעה הזולה ביותר 

אחד למספר רכבים או לכולם, והכל בהתאם שבמכרז זה יהיו מספר זוכים או זוכה 

להצעות הזולות ביותר עבור כל רכב, ולא תהיינה לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות 

 .כנגד העירייה בשל כך

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 חתימה 

 שם המציע )נא לציין שם מלא(:_______________________________

 

 .:________________________________________מספר ת.ז./ח.פ

 

 כתובת:______________________________________________

 

 טלפון:____________________ פקסימיליה:________________

 

 תאריך:___________________
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 מסמך ג' .1.0

 

 

 

 

    לכבוד  

 _תאריך __________   

 עיריית הוד השרון

 

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' .................................... הנדון:    

 

( בקשר המבקש -על פי בקשת______________________________ )להלן  .1

, הננו ערבים בזאת כלפיכם הוד השרון רכישת כלי רכב מעירייתל 221/17 למכרז מס'

 מגובה הצעתנו במכרז ובסך 10%-ל לסך השווה לשלם לכם כל סכום עד

 .(בלבד קלים חדשיםש ___________________במילים: ו)₪  _______________

 

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

בכתב, לרבות באמצעות הפקסימיליה, חתומה ע"י עיריית הוד השרון, וזאת ללא כל תנאי 

לי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש ומב

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה או העתקו )במידה שיועבר אלינו  .3

 באמצעות הפקסימיליה(.

 

מסר לנו לא יצריכה לה וכל דרישה על פיה 1.2.2018 ליוםעד תוקף ערבותנו זה יהיה  .4

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

 הוארכה על ידינו.

 

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

 

 

 

 בכבוד רב,     

 

 

 בנק________________     

 סניף________________     

 

נוסח ערבות 

בנקאית 

  /ביצועלהשתתפות
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 'דמסמך  .0.4

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החוזהנוסח 
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 'דמסמך    

 

  

 

ביום ____ לחודש  בהוד השרון שנערך ונחתם 

 2017שנת  _____

 

 עיריית הוד השרון בין:

 , הוד השרון34יהושע בן גמלא מרחוב 

 "העירייה"( -)להלן 

 מצד אחד     

 

 ___________________________ לבין:

 ________________מס' ת.ז./ח.פ. 

 כתובת ______________________

 פקסימיליה: _________________

 __________________טלפון: ____

 

 "(הקונה" -)להלן 

 

 מצד שני     

 

הכל כמפורט ו מכירת רכבי העירייהל 221/17 מכרז מס'והעירייה פרסמה  הואיל

 ;במסמכי המכרז

 השתתף במכרז וזכה בו; והקונה והואיל

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:                       

 

 

 מבוא, נספחים וכותרות הסעיפים .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו. .1.1

 נספחים לחוזה: .1.2

 .נספח א' לחוזה -הצעת המחיר  .1.2.1

 

 מהות החוזה .2

_____ דגם למכור לקונה את הרכב מתוצרת _________מבקשת העירייה  .2.1

______________ שנת יצור _____________ מספר רישוי 

 (."הרכב" -)להלן  _______________

 

-חוזה מספר 

___________ 
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 ת העירייהוהצהר .3

העירייה מצהירה, כי היא הבעלים הרשום והחוקי של הרכב ולה הזכות הבלעדית  .3.1

 לסחור בו.

ת בצד ג' העירייה מצהירה, כי הרכב נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או זכויו .3.2

ומתחייבת להעביר את הבעלות ברכב לקונה כשהרכב נקי מכל חוב ו/או  כלשהן

 .שיעבוד ו/או עיקול כאמור

 

 הקונהת והצהר .4

הקונה מצהיר כי ראה את הרכב, בדק את מצבו החיצוני והרישומי, וכי ידוע לו שהוא  .4.1

/או דרישות " וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות וAS ISקונה את הרכב במצבו "

בקשר לכך ו/או בקשר למצבו המכאני והחיצוני של הרכב, כולל כל טענת פגם לרבות 

 טענת מום נסתר כלשהו.

 

 התמורה .5

______________ ₪ ___  עירייה סך שלהרכב ישלם הקונה ל עבור רכישת .5.1

 ._____________________________()במילים: _

 הקונה. התשלום עבור אגרת העברת בעלות ישולם ע"י  .5.2

החלים על הרכב ו/או  –מכל סוג שהוא  –כל המיסים, האגרות, הקנסות והתשלומים  .5.3

 השימוש בו עד ליום מסירתו לקונה יחולו על העירייה ומיום זה ואילך יחולו על הקונה.

 התשלום ימועדתנאי ו .6

 התשלום יתבצע כדלקמן: .6.1

 _________________________ שקלים) ______________ ₪ של  סך .6.1.1

ימי  3תוך באמצעות שיק בנקאי ו/או מזומן בלבד וזאת לעירייה שולם חדשים( י

י עסקים ממועד הודעת העירייה על זכיית הזוכה במכרז, בצירוף הסכם חתום ע"

 (."התשלום הראשון")להלן:  העירייה

₪  בסך של ______________ היתרה  .6.1.2

נקאי ו/או תשולם בשיק ב)_________________________ שקלים חדשים( 

)להלן:  שם הקונה ו/או מסירת הרכב לקונה הבעלות עלבמזומן במעמד העברת 

  .("התשלום השני"

יהיה מועד העברת הבעלות יתואם בין העירייה לבין הקונה ובכל מקרה לא  .6.1.3

 התשלום הראשון.יום ממועד  14-מאוחר מ

 הצדדים מתחייבים לחתום על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע העברת .6.1.4

 הבעלות עובר למועד העברת הבעלות והתשלום השני.
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 ביטול החוזה .7

בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על  להביא חוזה זה לקיצו וזאת העירייה תהא רשאית .7.1

כולל חילוט הערבות הבנקאית או הפקדת השיק הבנקאי פי הסכם זה ועל פי כל  דין, 

ובתנאים המפורטים וזאת במקרים  שמסר הקונה לעירייה בהתאם לתנאי המכרז,

 להלן:

 הקונה לא שילם את התמורה בתנאים המפורטים לעיל בהסכם זה. .7.1.1

הקונה לא חתם על כל המסמכים הנדרשים לביצוע העברת הבעלות ו/או לא הופיע  .7.1.2

 לפגישה במועד העברת הבעלות שתואם עימו והכל כמפורט בהסכם זה.

סכם עפ"י הוראות חוזה ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול הה לקונהכל נזק שיגרם  .7.1.3

 .הקונה בלבדזה יחול על 

לא יהא  הקונהלמען הסר ספק, במקרה של ביטול ההסכם מהעילות המנויות לעיל,  .7.1.4

 .תמורה מאת העירייה זכאי לכל

 

 כתובות והודעות .8

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. .8.1

 72קבלת תוך כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמת .8.2

ובמידה ונשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל, אזי  שעות מיום מסירתה כדבר דואר רשום

 .במועד הישלחה כאמור

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

                                                                            

__________________    _________________ 

 העירייה                 הקונה                


