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 סמך א'מ

 

 

 

 כר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדיםסמך זה, כמו גם כל יתר מסמכי המכרז, כתובים בלשון זמ

 לשני המינים במידה שווה.

 

 מהות המכרז .1

מסוג סיטרואן ברלינגו משנת  כלי רכב לרכישתמזמינה בזאת הצעות  ,("העירייה" :)להלןעיריית הוד השרון 

ט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי הכל כמפורו ("הרכב")להלן:  87-114-34מס'  2016

 נפרד הימנו.

 

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו: .2.1

 מסמך א'. -   תנאי המכרז והוראות כלליות  .2.1.1

 מסמך ב'. -      המציעהצעת  .2.1.2

 מסמך ג'. -  נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .2.1.3

 '.דמסמך  -      מכרה הסכם .2.1.4

 מסמך ה'.-     מסמכי הרכב .2.1.5

 

 כל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז".  .2.2

 

 08:30בימים א' עד ה' )כולל(, בין השעות ₪  250את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום על סך של  .2.3

עלות בהוד השרון.   28שע בן גמלא במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים בעירייה, ברחוב יהו 15:30 -

  .הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה

 

 כלי הרכבפרטי  .3

 סיטרואן ברלינגו :סוג הרכב .3.1

 34-114-87: מס' הרכב .3.2

 2016: שנת ייצור .3.3

 ק"מ 620,52: מד אוץ .3.4

 : הערות .3.5

  ., אולם הרכב לא עבר בחינת רישוי שנתית21.2.2021טסט הרכב שולם עד ליום  .3.5.1

 מהעירייה. 'יד שנייה'יסינג ונמכר כהרכב נרכש מחברת ל .3.5.2

 .הרכב המוצעי( אס)שלא ידוע לעירייה על פגיעות במרכב ישנן פגיעות שונות בפח הרכב, אולם  .3.5.3

 

יתן לתאם הגעה להתרשמות מהרכב, בימי ושעות הפעילות של העירייה בלבד, מול מחלקת הרכב בעירייה נ

 .(או אלעד רביבמול ) 7759143-09 :בטלפון
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 להשתתפות במכרז ערבות .4

חתומה כדין  ערבות בנקאיתאו  לפקודת עיריית הוד השרון,שיק בנקאי סחיר המציע יצרף להצעתו  .4.1

של         סך . על השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית להיות בלפי הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה

חייב להיות זהה או שם המשלם בשיק הבנקאי, יודגש, כי שם "מבקש" הערבות הבנקאית . ₪ 3,000

  לשם המציע במכרז זה.

במידת הצורך )השיק הבנקאי ייכתב לתאריך זה(.  30.10.20עד ליום ם בתוקפ ודעמאו השיק יהערבות  .4.2

יום  90עד של תקופה או השיק ל של הערבות םירייה, מתחייב המציע להאריך תוקפועל פי דרישת הע

 נוספים.

 צדדית של העירייה.-איה לחילוט על פי פניה חדהערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנ .4.3

למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שיחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י  ווחזראו השיק, יהערבות  .4.4

באמצעות הפקסימיליה, הכל כמפורט  גםהעירייה כזוכה. מודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט 

 בטופס כתב הערבות.

 

לא  -על כל הדרישות המפורטות לעיל  ים, העוניק בנקאי סחיראו ש הצעה שלא תצורף אליה ערבות

 .תידון כלל

 

 צהרות המציעה .5

 ר וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכיגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישוה .5.1

הכל  -נשוא המכרז הרכישה ההסכם ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

 ההסכם. המציע יחתום על כל מסמכי המכרז. כמפורט במסמכי

כי המציע ראה את כלי הרכב הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור,  .5.2

" וכי אין ולא תהיינה לא כל טענות AS IS" ונרכש במצב ואוכי ידוע לו שה ולמכירה ובחן אות העומד

 .ו/או תביעות ו/או דרישות בקשר לכך

לא  -טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת התנאים באתר  כל טענה בדבר .5.3

 תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים .6

 .המכרזסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי א .6.1

 המכרז.העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי  .6.2

 

 שאלות והבהרות .7

כלשהו בקשר  רוכשימצא המשתתף במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו  .7.1

למובן המדויק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות לעירייה, באמצעות עו"ד חזי קינן, מנהל חוזים 

 ,13:00בשעה  20205.10., ולהעביר עד ליום hasharon.muni.il-Michraz@hodומכרזים בדוא"ל:

 פתוח בלבד, עם אישור מסירה, ובמבנה שלהלן בלבד:   MS-Wordשאלות הבהרה בכתב במסמך

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק 

וסעיף 

 רלבנטיים

 נוסח השאלה
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קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. יש בפנייה יש לציין את פרטי איש 

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

יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגי העירייה המצוינים לעיל בלבד  .7.2

 אלות שיוגשו.וכמפורט לעיל בלבד. כן יודגש, כי העירייה איננה מתחייבת לענות על כל הש

המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  משתתפיככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל  .7.3

 המכרז.

 -פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.4

 תחייבנה את העירייה. 

ת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגש .7.5

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק 

המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי  משתתפיבלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו בכתב לידיעת כל 

 ם וייצרף אותם להצעתו.המכרז, והמציע יחתום עליה משתתפיידי -הפרטים שנמסרו על

 

 רכוש העירייה -ההסכם מסמכי  .8

הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה למטרת  הסכםמסמכי  .8.1

לא יעתיק  הסכםהגשת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי ה

יחזירם לעירייה לא יאוחר מאשר המועד האחרון אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ו

 להלן, וזאת בין שהגיש הצעה לעירייה ובין אם לאו. 11כאמור בסעיף  -להגשת ההצעות 

 מובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז מהעירייה. .8.2

 

 החלטות העירייה .9

יוגש מאומדן המכרז, אשר  נמוכהכל הצעה שתהיה  רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול עדת המכרזיםו .9.1

 עדת המכרזים.ולו

 ביותר או הצעה כלשהיא. הטובהמתחייבת לקבל את ההצעה  ועדת המכרזיםאין  .9.2

ו/או מסמך לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה, לחקור ולדרוש ממשתתף כל מידע ו/או  .9.3

יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע ו/או והמציע הרכב  מכירתל אישור להוכחת כשירותו

 המסמכים להנחת דעתה. 

ולא ועדת המכרזים, רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים ואישורים שעל המציע היה לצרף להצעתו  .9.4

צורפו להצעה ובלבד, שאישורים אלה היו נכונים ובתוקף במועד הגשת ההצעה ושלא נרשם במפורש 

 ם יגרום לפסילת ההצעה.בתנאי המכרז, כי אי צירופ

 

 חובת הזוכה במכרז .10

( ימים ממועד קבלתו את הודעת העירייה 7הרי שבתוך שבעה ) (,"הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  .10.1

לשלם לעירייה את יתרת התמורה בגין רכישת כלי הרכב בהתאם להצעתו, בדבר זכייתו במכרז יהא עליו 

 .ווכן לבצע את העברת הבעלות בכלי הרכב על שמ

לעיל, כולם או חלקם, תהא העירייה רשאית  10.1ם המפורטים בסעיף לא ימלא הזוכה אחר התנאי .10.2

להצעת המציע, כאמור בסעיף או את השיק הבנקאי שצורפו תו במכרז ולחלט את הערבות לבטל את זכיי

 לעיל. 7

ויות שנוטל ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבאו השיק הבנקאי סכום הערבות  .10.3

על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע 
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בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע 

 עם הגשת הצעתו למכרז.

עם הזוכה, תהיה רשאית העירייה למסור  במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של העירייה .10.4

ידה, כל זאת במקביל לחילוט הערבות הבנקאית -את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על

 של המציע. 

 

 הגשת הצעות, מועדים .11

על המציע להגיש הצעתו בתוך מעטפה, המצורפת למסמכי המכרז. ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז  .11.1

 ל ידי מי שמוסמך לחתום עליהם מטעם המציע.כשהם חתומים כדין ע

 

את מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש בעותק מקורי במסירה אישית בלבד, במעטפה הנושאת את  .11.2

מספר ושם המכרז, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל אישור נציג/ת העירייה 

העירייה, בתיבת המכרזים שבמשרדי מחלקת על מועד ושעת מסירה ולהפקידה בנוכחות נציג/ת 

 20205.20., וזאת לא יאוחר מיום  )קומת קרקע( הוד השרון 28חוזים ומכרזים, ברחוב יהושע בן גמלא 

 . 13:00בשעה 

 

 

 .לא תתקבל כלל -הצעה שלא תוגש כאמור לעיל ו/או לאחר היום והשעה המופיעים לעיל 

 

 

 

 ,אמיר כוכבי

 ראש עיריית הוד השרון
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 מסמך ב'

 

 

 

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 שלום רב,

 כלי רכב מעיריית הוד השרוןלרכישת  - 20/210מס'  פומבי מכרז הנדון:

 

את מכרז  -כולם יחד  -הנוגעים למכרז הנדון והעתידים להוות  אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, .1

 .הנני מצרף חתימתי על מסמכי המכרז על כל נספחיו. לראיה 210/20מספר 

 

י הרכב נשוא הצעתי ראיתי ובחנתי את כלהנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז המפורטים לעיל,  .2

" ולא תהיינה לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מהעירייה לגבי מצב AS ISבמצבם " וואני רוכש אות

 .אופןהרכבים לאחר הרכישה מכל סיבה שהיא בשום 

 

 אני מצהיר בזאת כי: .3

 הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות המכרז/החוזה .3.1

בין  -וכולל את כל ההוצאות  ם סופיוהינ במסמך זה,על ידי  םהמחיר הכלול בהצעתי, כפי שנרש .3.2

על פי תנאי  - הסכםוא המכרז/הנש הרכישהמיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע 

 . הסכםהמכרז/ה

 

אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לשלם לעירייה את התמורה, בהתאם לסכום שבו נקבתי בהצעתי וכן  .4

 .להשלים את העברת הבעלות בכלי הרכב שרכשתי על שמי, וזאת בהתאם לתנאי המכרז

 

רה, בהתאם לסכום שבו נקבתי בהצעתי התמומלוא לשלם לעירייה את אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב  .5

 וכן להשלים את העברת הבעלות בכלי הרכב שרכשתי על שמי, וזאת בהתאם לתנאי המכרז.

 

לעיל כולן או מקצתן, אאבד  5אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6

הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו.  תבוטל,  והעירייה תהא רשאית לחלט אתאשר את זכייתי במכרז 

כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת 

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

במידה  .יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .7

תהיה הצעתי והצהרתי זו בתוקף לתקופה נוספת או השיק הבנקאי שהעירייה תדרוש הארכת הערבות 

 בהתאם.

 
 

 

 המציעהצעת 
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 עבור הרכב ולהלן הצעתי .8

 

אשלם לעירייה סך  ,2016שנת יצור  - 8711434מ.ר.  - סיטרואן ברלינגורכישת עבור  .8.1

לים )במילים: ________________________ שק₪ של _______________ 

 חדשים(.

 

 .יהיה הגבוה ביותר המוצע המחירבה הכשרה, ההצעה הזוכה בהליך תהיה ההצעה  .9

 
אני  מצהיר בזאת כי קראתי את כל מסמכי המכרז והבנתי את תוכנו, אני מקבל את כל התנאים הכתובים  .10

 .על כל נספחיו ללא כל עוררין המכרז במסמכי

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

_____________________ 

 חתימה

 

 

 

 שם המציע )נא לציין שם מלא(:_______________________________

 

 

 ח.פ.:________________________________________/מספר ע.מ.

 

 

 כתובת:______________________________________________

 

 

  טלפון:____________________ 

 

 ___________________________________:_דוא"ל

 

 ך:___________________תארי
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 מסמך ג'

 

 

 

 

 תאריך: __________         לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

 שלום רב,

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

 

 בי מס'למכרז פומ ( בקשרהמבקש -על פי בקשת______________________________ )להלן  .1

 כל סכום עד לסךלתשלום הננו ערבים בזאת כלפיכם  ,כלי רכב מעיריית הוד השרוןלרכישת  210/20

 (.שלושת אלפים ש"ח )במילים: ש"ח 3,000-השווה לשל מגובה הצעת המבקש במכרז ו

 

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

עות הפקסימיליה, חתומה ע"י עיריית הוד השרון, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל באמצ

חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת 

 המבקש.

 

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

 (.הפקסימיליה

 

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד  2010.30.תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4

 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________________

 

 יף________________סנ

 

 

 

 

נוסח ערבות בנקאית 

 להשתתפות במכרז
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 ד' מסמך

 

 

 

 

 

 

 

 הסכםנוסח ה
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 'דמסמך 

 הסכם התקשרות

 2020שנערך ונחתם ביום _____________ לחודש _____________ שנת 

 

 עיריית הוד השרון בין:

 הוד השרון ,28יהושע בן גמלא מרחוב                                     

 "העירייה"( - להלן)                                    

 

 מצד אחד

  לבין:

 ___________________________ ח.פ. ___________________

 מרחוב __________________________

 טל: ______________ נייד. _______________

 דוא"ל: _________________________________

 "(כשהרו" - להלן)                                    

 מצד שני

 

 

 הכל, והשרוןכלי רכב מעיריית הוד לרכישת  210/20 מס' פומבי מכרזוהעירייה פרסמה  הואיל

 ;כמפורט במסמכי המכרז 

 

 השתתף במכרז וזכה בו; הרוכשו והואיל

 

 היכולת לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה;יש לו מצהיר כי  רוכשהו והואיל

 

 

 :הצדדים כדלקמן לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין

 

 

 , כותרת ופרשנותמבוא .1

  .ותנאי מתנאיו מנומחלק בלתי נפרד  יםמהווונספחיו, זה  הסכםהמבוא ל .1.1

 נספחים להסכם זה: .1.2

 מסמך ב'; - הצעת המציע 1.2.1

 

 הסכםמהות ה .2

, מספר 2016את הרכב מתוצרת סיטרואן, דגם ברלינגו, שנת ייצור  רוכשבקשת למכור להעירייה מ .2.1

 ."(הרכב)להלן: " 4871143רישוי 
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 הצהרות העירייה .3

 .ויא הבעלים הרשום והחוקי של הרכב ולה הזכות הבלעדית לסחור בהעירייה מצהירה, כי ה .3.1

מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או זכויות בצד ג' כלשהן  כי הרכבי נקיהעירייה מצהירה,  .3.2

 ו/או שיעבוד ו/או עיקול כאמור.מכל חוב  כשהרכב נקי לרוכש ומתחייבת להעביר את הבעלות ברכב

 

 רוכשהצהרות ה .4

 רוכש את הרכבהחיצוני והרישומי, וכי ידוע לו שהוא  הרוכש מצהיר כי ראה את הרכב, בדק את מצבו .4.1

 ודרישות בקשר לכך ו/או בקשר למצב " וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות ו/אוAS ISבמצבם "

 ת פגם לרבות טענת מום נסתר כלשהו., כולל כל טעני והחיצוני של הרכבהמכא

 

 פרטי כלי הרכב .5

  ., אולם הרכב לא עבר בחינת רישוי שנתית21.2.2021טסט הרכב שולם עד ליום  .5.1

 הרכב נרכש מחברת ליסינג ונמכר כיד שנייה מהעירייה. .5.2

 ישנן פגיעות שונות בפח הרכב, אולם לא ידוע לעירייה על פגיעות במרכב )שאסי( הרכב המוצע. .5.3

 

 התמור .6

, ישלם 8711434, מספר רישוי 2016הרכב מתוצרת סיטרואן, דגם ברגלינגו, שנת ייצור  מכירתעבור  .6.1

 .שקלים חדשים(ים: _____________________ )במיל₪  רוכש לעירייה סך של _____________ה

 באופן מלא ובלעדי. רוכשהתשלום עבור אגרת העברת/ות הבעלות ישולם ע"י ה .6.2

ד ע והחלים על הרכב ו/או השימוש ב -מכל סוג שהוא  -הקנסות והתשלומים כל המיסים, האגרות,  .6.3

 .רוכשומיום זה ואילך יחולו על ה ,יחולו על העירייה רוכשל וליום מסירת

 

 תשלוםהמועד  .7

באמצעות שיק בנקאי ו/או מזומן בלבד, וזאת תוך ₪, הרוכש ישלם לעירייה סך של ____________  .7.1

חתום ע"י העירייה  זה הסכםכנגד קבלת ההזוכה במכרז,  ה על זכייתממועד הודעת העיריי םימי 7

 ."(הראשוןהתשלום )להלן: "

תשולם בשיק בנקאי ו/או במזומן, במעמד העברת הבעלות על שם ₪, היתרה בסך של _________  .7.2

 ."(התשלום השני)להלן: " רוכשו/או מסירת הרכב ל רוכשה

יום ממועד  14-ובכל מקרה, לא יהיה מאוחר מ רוכשין המועד העברת הבעלות, יתואם בין העירייה לב .7.3

 .התשלום הראשון

הצדדים מתחייבים לחתום על כל המסמכים הדרושים לביצוע העברת הבעלות, עובר למועד הבעלות  .7.4

  . והתשלום השני

 

  והפרתו הסכםביטול ה .8

פי הסכם זה  העירייה תהא רשאית להביא חוזה זה לקיצו וזאת בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על .8.1

לעירייה  רוכשועל פי כל  דין, כולל חילוט הערבות הבנקאית או הפקדת השיק הבנקאי שמסר ה

 בהתאם לתנאי המכרז, וזאת במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

 . לא שילם את התמורה בתנאים המפורטים לעיל בהסכם זה רוכשה .8.1.1

ות ו/או לא הופיע לפגישה לא חתם על כל המסמכים הנדרשים לביצוע העברת הבעל רוכשה .8.1.2

 .במועד העברת הבעלות שתואם עימו והכל כמפורט בהסכם זה
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 רוכשו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות חוזה זה יחול על ה רוכשכל נזק שיגרם ל .8.2

 .בלבד

לא יהא זכאי לכל תמורה  רוכש, במקרה של ביטול ההסכם מהעילות המנויות לעיל, הספקלמען הסר  .8.3

 את העירייה.מ

 

 כתובות והודעות .9

 זה. הסכםכתובות הצדדים הן כמפורט במבוא ל .9.1

 72כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  .9.2

או  במועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה -שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד 

 .התקין כאמוררה במועד שיגובדוא"ל, אזי 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 
____________________   _________________ 

 רוכשה                העירייה              
 

 


