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 :המכרז חוברת תכולת

  נספח
 ותנאים להשתתפות במכרז הוראות כלליות 

 מפרט טכני עבור כלי הרכב א

 פרטי המציע 1 'א

 פליליות הרשעות העדר בדבר תצהיר 2א' 

 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין 3א' 

 רבות למכרז )ערבות השתתפות(נוסח ע 4א' 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 5א' 

 תצהיר המציע על עמידת כלי הרכב המוצע בתנאי סף ובמפרט הטכני 6א' 

 חוזה ב'

 הצעת המציע ג'

 
 

 :למכרז זמנים לוח

 מועד פעילות
 12:00שעה  20/11/2022 ההבהרמועד אחרון לשאלות 

 12:00שעה  27/11/2022 ן להגשת הצעות מועד אחרו
 27/02/2023 תוקף ערבות הגשה למכרז

 
 

 המועד זה ובכלל ,פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים והתאמות שינויים לערוך רשאית העירייה
 דחייה בדבר הודעה .זה מועד חלף לא עוד כל להגשת ההצעות האחרון המועד את לדחות וכן ות,הבהר למתן

 בו באמצעי וכן המכרז מסמכי רכישת שמסרו בעת לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר אמורכ
 .המכרז פורסם
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 הוראות כלליות 

 הצעות להציע הזמנה .1

הצעתם  להגיש ,להלן שיפורטו בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה, "(העירייה)" עפולהעיריית 
, לרבות נספחיו על זה מכרזבמסמכי  כמפורט, אחריות לרבות ייהידי העירייה עיר-על כלי רכב רכישת

 "(השירותים" -" ו כלי הרכב' )להלן: "כנספח א, ובמפרט הטכני המצ"ב כנספח ב'בחוזה המצ"ב 

 והשירותים מהות ההתקשרות .2

, על פי לכלי הרכביצרן  שירות ואחריות לרבותאספקת כלי הרכב , היתר בין, יםכולל השירותים .2.1
  והכל לפי דרישות העירייה. ,המכרזהוראות 

. נתון זה )כלי רכב היברידי בנזין( כלי רכב 7-10בין  ידה-עלהעירייה מעריכה כי במכרז זה יירכשו  .2.2
יבות מהווה הערכה בלבד ומובא לידיעת המציעים לצורך הגשת הצעתם, ואין בו משום התחי

 ל דעתה ותקציבה. לי או בכלל, והדבר נתון לשיקוהעירייה להזמנה בהיקף מינימ

, )נספח א( רישות המכרז והמפרט הטכניבכל ד לעמוד, יםידי המציע-על הרכב המוצעיםכלי על  .2.3
  ק"מ לצורך התקנות הנדרשות ברכב. 20, למעט נסיעה למרחק קצר של ק"מ 0 ובעלי

, בהתאם לדרישות העירייה, במועד ובאופן הנדרש והאחריות הזוכה מתחייב לספק את כלי הרכב .2.4
כלי  אחסון. העירייה במסגרת הצעתו, ולמיקום אשר יקבע בהתאם להנחייתחיר לו התחייב ובמ

 .חשבונו ועל הזוכה באחריות יהיה ,חלוקתם למועד עד הרכב

הצעתו במכפלת מספר כלי הרכב קבל הזוכה את התמורה בהתאם לבגין אספקת השירותים, י .2.5
העדכני של יצחק לוי בעת העברת הרכב תקבע בהתאם למחירון , אשר בפועללעירייה  שיספק

. אחוז ההפחתה יחול הזוכה שהציע )הנחה( בניכוי אחוז ההפחתהו, לזוכה ידי העירייה-ההזמנה על
 לאורך כל תקופת ההתקשרות, ויופחת ממחיר המחירון העדכני עבור כלי הרכב המוצע.

צוע תשלום בפועל ידי העירייה, בכפוף לבי-סכום זה ישולם לזוכה על אגרת רישוי לכלי הרכב: .2.6
 סכום זה לא יילקח בחשבון במסגרת הצעת המציע ובחירתו.והצגת אישור תשלום לעירייה. 

מעת לעת,  תהא רשאית להזמין את כלי הרכב מהספק העירייהמכרז זה מהווה מכרז מסגרת.  .2.7
בה, ובכפוף לאישור תקציובהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה, כאשר מועד הזמנתם או היקפם, יהיו 

 להזמנות תקציביות מאושרות כדין. ציבי ותק

תהא ואף  ,כללב להזמין כמות מינימלית של כלי רכב או העירייה אינה מתחייבתמובהר, כי  .2.8
את כלי הרכב במסגרת הזמנה אחת או  (במהלך תקופת ההתקשרות)מהספק להזמין רשאית 

תביעה או זכות פיצוי לזוכה לא תהיה כלפיה כל טענה או במסגרת מספר הזמנות שימסרו לזוכה. 
 בגין אי רכישת כלי הרכב או בגין היקף רכישת כלי הרכב. 

הזמנה לכל היותר, ממועד קבלת  ימי עסקים 30בתוך לספק לעירייה את כלי הרכב  מתחייבהזוכה  .2.9
 מהעירייה, וליעד אשר תורה לו העירייה.

ה תהא רשאית להזמין את יובהר, כי לזוכה לא תינתן כל בלעדיות על אספקת השירותים, והעיריי .2.10
השירותים וכלי רכב אשר לא נכללים במסגרת מכרז זה מספקים אחרים או להזמין שירותים אשר 
נכללים במסגרת מכרז זה מספקים אחרים, מקום בו הזוכה לא ביצע את השירות כנדרש. לזוכה 

 וסוג שהוא. לא תהיה כל טענה או תביעה, והוא לא יהיה זכאים לכל תשלום או פיצוי מכל מין
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העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר מציעים שונים או להזמין את כל  .2.11
ההזמנות בין מציעים שונים   חולקוממציע אחד, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.  השירותים

 ר.ההפחתה כאמוף ההזמנות, לא ישונו מחירי הצעת המזוכה עקב השינוי/הפיצול/ו/או הופחת היק

. לעירייה שמורה אופציה חד צדדית, בהתאם לשיקול ומיום חתימת למשך שנה יהאהחוזה תוקף  .2.12
  חודשים כל אחת.  12בשתי תקופות בנות דעתה הבלעדי, להאריך את תוקפו של החוזה 

החודשים הראשונים לאחר חתימת החוזה, יהוו תקופת ניסיון לזוכה/ים  6על אף האמור לעיל,  .2.13
"(. העירייה תהא רשאית להודיע לזוכה בכל שלב במסגרת תקופה זו על ניסיוןתקופת ה)להלן: "

יום מראש, ככל ולפי שיקול דעתה הספק לא עמד  14הפסקת ההתקשרות עמו, בכפוף להודעה בת 
בהתחייבויותיו לשביעות רצונה. העירייה תהא רשאית להתקשר עם הספק שהוכשר ככשיר שני או 

 כל דרך אחרת העומדת לה לפי כל דין.לפרסם מכרז חדש או לנהוג ב

 : )תנאי סף( מכרזב ם להשתתפותתנאי

 הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים התנאים כל על העונים מציעים להשתתף רשאים במכרז .3
 במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים םתנאיה .יפסלוי - התנאים בכל עומדים שאינם

, המציע של באורגן, קשור בתאגיד תנאי קיום .מציעים למספר המשותפת ההצע להגיש אין. עצמו
  .תנאיאותו ב כעמידה ייחשב לא -שאינו המציע  אחר גורם בכל או מניות בבעל

 להלן: המפורטיםכתנאי להשתתפות במכרז, על המציע לעמוד בתנאים המצטברים  .4

 הרשום כדין בישראל.  תאגיד או עוסק מורשה המציע הינו .4.1

 .מ"מע לצרכי מורשה עוסק והיות בדבר תקפה יצרף תעודה  - ק מורשהעוס .4.1.1

יצרף נסח רשם חברות מעודכן ותעודת התאגדות, וכן אישור עורך דין בדבר  -תאגיד  .4.1.2
  המורשים לחתום בשם המציע ולחייבו בחתימתם על מסמכי המכרז.

 למכרז 1'א כנספח המצורף בנוסח  המציע לרבות המסמכים הנ"ל,את פרטי  לצרף יש . 

 ציבוריים, על המציע לצרף: עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .4.2

 .חשבון רואה או מס יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור .4.2.1

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .4.2.2

 . 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי בעבירות הרשעותתצהיר על העדר  .4.2.3

 הרשעה העדר בדבר ד"עו ידי על מאומת תצהיר להצעה יצורף לעיל האמור חתהוכ לשם 
 . מכרזל 2'א כנספח המצורף בנוסח

 :ה על התנאים שלהלןידי המציע עונ-הרכב המוצע עלכלי  .4.3

 ' למכרז זה. אכנספח עומד בכל דרישות המפרט הטכני המצ"ב  .4.3.1

 ק"מ.  0 בעל כלי הרכב –כלי הרכב חדש. לחלופין מציע שהינו חברת ליסינג  .4.3.2

 המצ"ב  חתום מטעם המציע תצהירוקטלוג הרכב המוצע, פירוט אחריות יצרן,  לצרף יש
 בדרישות המפרט הטכני.עמידת כלי הרכב המוצע בתנאי הסף ובדבר ,  6כנספח א'
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 חברת ליסינג.  אוסוכנות מורשת מטעם היבואן  או מציע הנו יבואן כלי רכב המוצעה .4.4

בעיר עפולה  הרכב כלי יבואן ידי על המאושרחד, א מורשה מוסך פחותל קיים יםלכלי הרכב המוצע .4.5
 .ק''מ מהעיר עפולה 10או ברדיוס שאינו עולה על 

 לרבות כתובת ואנשי קשרפרטי המוסך המורשהלצרף  יש , . 

מחירון כלי הרכב, כפי שהתפרסם במחירון יצחק לוי, במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות  .4.6
 למכרז זה. 

 ת המחירון המעודכן להצעהיש לצרף א 

 המכרז מסמכי עבור תשלום .5

  אשר לא יוחזרו.₪  1,0000, ישלם המציע סך במכרזעבור רכישת חוברת המכרז וכתנאי להשתתפות 

 .המציע יצרף להצעתו העתק קבלה עבור תשלום רכישת חובת המכרז 

  מכרז ערבות .6

 בסךלפקודת עיריית עפולה  תמקורימותנית בלתי  בנקאית ערבות - להצעתו לצרף מציעכל  לע .6.1
 המצורף בנוסח ,27/02/2023 ליום עד לפחות בתוקףאשר תהא (, חדשים שקלים אלף)  ₪ 0003,

   .בלבד זה ובנוסח, למכרז 6א' כנספח

הערבות הבנקאית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה, ויש להגישה במועד הנקוב להגשת ההצעות  .6.2
 מלאה זהות נדרשת .הערבות נוסח על להקפיד יש .ותערב לתקן או להשלים יתאפשר לא למכרז.

 .המציע לבין ההצעה ערבות מבקש בין

מיד עם , תשיב העירייה למציע את הערבות תדחה או תפסלככל והצעתו של המציע למכרז  .6.3
 יום לאחר פתיחת ההצעות.  90ההודעה על דחיית הצעתו ולא יאוחר מאשר 

ימים מיום אספקת כלי הרכב  14ע את הערבות תוך , תשיב העירייה למציתתקבלבמידה וההצעה  .6.4
 לשביעות רצונה של העירייה.

 אי. לנכון מצאתש כפי, נוספת בתקופה הערבות תוקף את להאריך מהמציע לדרוש תרשאי העירייה .6.5
 .לפסילתה ותוביל מההצעה לחזרה שקולה, העירייה בקשת אף על, ערבותה תוקף הארכת

יחתום על המסמכים הנדרשים במכרז זה, לרבות חוזה, או לא במידה והמציע שהצעתו תתקבל לא  .6.6
יספק את כלי הרכב במועד שנקבע או לשביעות רצונה של העירייה על פי תנאי החוזה, תהא 
לעירייה רשות לחלט או לנכות מסכום הערבות את כל ההפסדים שייגרמו לה בשל אי קבלת כלי 

 לי לגרוע מכל דרישה או זכות שתעמוד לעירייה.חר כפיצוי מוסכם, זאת מבהרכב או פנייה לספק א

מציע שלא יצרף את הערבות האמורה עד למועד האחרון להגשת ההצעות או יצרף ערבות שנוסחה  .6.7
 . תפסל הצעתו ולא תובא כלל לדיון –שונה מהנוסח המצורף למכרז זה 
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 ההצעה מבנה .7

 הנדרש המידע את רטיפ המציע .הב המפורטים המסמכים את רלהצעת המחי לצרף המציע על .7.1
 .ומדויק מלא באופן

 ולא תתעלם העירייה. במפורש נדרש ושאינ, כל חומר נוסף להצעתו לצרף רשאי אינו המציע .7.2
 . כאמור בצירוף תתחשב

 להצעה ולצרף לעברית לתרגם יש – באנגלית או בעברית שאינם מסמכים. בעברית תוגש ההצעה .7.3
 .המקור בשפת המסמכים את גם

 .כאלה ישנם אם, בה סודיים החלקים ציון תוך תוגש ההצעה .7.4

 אופן הגשת ההצעות .8

דגם כלי הרכב שלגביו מגיש הצעתו, הצעת המציע, את  - בנספח גהמציע יסמן במקום המיועד  .8.1
 ידו את הפרטים שלהלן:-וינקוב בכתב ברור לצד דגם כלי הרכב המוצע על

 יע חברת ליסינג(. ק"מ )במידה והמצ 0אם הרכב המוצע הינו רכב חדש או רכב בעל ב .8.1.1

כלי הרכב, כפי שהתפרסם במחירון  המוצע ביחס למחיר המחירון של)הנחה( אחוז ההפחתה  .8.1.2
"(, המחירוןרכב יצחק לוי במועד האחרון שנקבע להצעת ההצעות למכרז )לעיל ולהלן: "

 ויצרף להצעתו את המחירון. 

  .הפחתה 0%מובהר כי ניתן להציע  .8.1.3

ח בחשבון הצעת המחיר לצורך בחירת הזוכה, שכאמור אגרת רישוי לכלי הרכב לא תילק .8.1.4
 ידי העירייה, בכפוף לתשלום בפועל והצגת אישור תשלום. -תוחזר לזוכה על

. אין )כולל מע"מ(₪  107,000מכרז זה הנו במובהר, כי המחיר המקסימלי עבור כלי רכב בודד  .8.2
של כלי הרכב )לפי  כןהמעוד מחיר המחירון ההצעהבמועד הגשת שלהגיש הצעה עבור כלי רכב 

כלי רכב בשווי של עד  -קרי, המציע רשאי להציע מחירון רכב יצחק לוי(, עולה על הסכום הנ"ל. 
 )כולל מע"מ(, ובלבד שכלי רכב זה עומד בתנאי הסף ובמפרט הטכני של מכרז זה.  ₪  107,000

שיעור תוספת המחירון לכי הרכב. הצעה שתנקוב ב ניתן להציע תוספת למחירמובהר, כי לא  .8.3
 למחיר המחירון, תיפסל על הסף מבלי שתידון. 

ככל שלאחר הגשת ההצעה ישתנה מחיר המחירון לכלי הרכב, התמורה שיהא זכאי הזוכה לקבל  .8.4
במועד משלוח ההזמנה אליו של יצחק לוי תחושב בהתאם למחיר המחירון העדכני והרלוונטי 

 ידו במסגרת מכרז זה. -ידי העירייה, בניכוי אחוז ההפחתה שהוצע על-על

, העלויות כל ואתלרבות אחריות  במכרז הנדרשים השירותים כל את יכלול המוצע המחיר .8.5
 .)למעט כאמור אגרת רישוי( השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות הישירות

 הקבוע למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסף החוזית שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .8.6
 צמודים המחירים כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה להימנע המציע ועל ההתקשרות בחוזה
 .ההצעה לפסילת להביא עלולה כאמור התניה .כלשהי ריבית עליהם שתיווסף או כלשהו למדד
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 ההצעות ובחינת דירוג .9

 דוק את עמידת המציעים בתנאי הסף. ועדת המכרזים תב - 1שלב  .9.1

בתנאי המכרז עומד  הנו, ותקבע האם המוצע רט כלי הרכבמפועדת המכרזים תבחן את  - 2שלב  .9.2
במידה וימצא כי כלי הרכב המוצע אינו עומד בדרישות המפרט, תהא  .רט הטכנימפהבדרישות ו

 העירייה רשאית לפסול את ההצעה. 

על פי המחיר  )שעמדו בתנאי הסף והמפרט( ועדת המכרזים תדרג את ההצעות הכשרות - 3שלב  .9.3
ההצעה שהמחיר הסופי שלה יהא הנמוך ביותר והעומדת בתנאי הסף המוצע בהן עבור כלי הרכב. 

 תוכרז כהצעה הזוכה במכרז, אלא אם כן נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה.

, ההצעה אשר המחיר המוצע בה במסגרת מחירון רכב יצחק לוי ההצעה הזולה ביותר, משמעה .9.4
הנה הזולה , ידי המציע-שהוצעה עלחה( )הנכוי ההפחתה בני ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות

 )כולל מע"מ(. ₪  107,000נמוכה מהמחיר המקסימלי בסך בלבד שהנה ביותר, ו

 רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. תהא  ועדת המכרזים .9.5

לפצל את ההצעות בין מספר  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,העירייה שומרת לעצמה את הזכות .9.6
 מציע אחד, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.מ השירותיםציעים שונים או להזמין את כל מ

שונים  או הופחת היקף ההזמנות, לא ישונו מחירי ההצעה מקום בו פוצלו ההצעות בין מציעים 
ולא תהא לו , כה לא יהא זכאי לפיצויוי / הפיצול / ההפחתה כאמור. הזוהשינ שהגיש המציע עקב

 עה עבור פיצוי בגין האמור.כל זכות תבי

ועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין היתר, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי ובניסיונו של המציע  .9.7
לספק את כלי הרכב בטיב מעולה ובמחיר הצעתו, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג או למלא 

אית לבחון את על פי תנאי המכרז על נספחיו. מבלי לגרוע מהאמור, וועדת המכרזים תהא רש
 סיונה הקודם עמו )ככל והיה(.יהצעת המציע ולעמידה בהתחייבותו נשוא מכרז זה, אף על פי נ

 0כשרות זהות, ייבחר המציע שהציע כלי רכב חדש )שאינו בעל מחיר במקרה בו תהיינה הצעות  .9.8
ק"מ(. ככל שלא הוצע רכב חדש, תהיה העירייה רשאית לערוך תמחור נוסף בין שני מגישי 

 ההצעות הזהות הנ"ל או לפצל את הרכישה בין המציעים, והכל על פי שיקול דעתה של העירייה.

 כשיר נוסף .10

)קרי  העירייה תהא רשאית לבחור במציע נוסף שהצעתו תהא הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה .10.1
 ".כשיר נוסף" -, ומציע זה יוגדר כהצעת המחיר השנייה הזולה ביותר(

ב לחתום על חוזה עם העירייה, או שלא ימלא אחר התחייבות אחרת ככל והזוכה במכרז יסר .10.2
שנטל על עצמו במסגרת המכרז מכל סיבה שהיא, תהא העירייה רשאית להתקשר בחוזה עם 

 ל לפי שיקול דעתה ועל פי דין. והכשיר הנוסף, ולהכריז עליו כזוכה או לפרסם מכרז חדש, הכ

כריז גם על הכשיר הנוסף כזוכה במכרז במשותף, מבלי לגרוע מהאמור, העירייה תהא רשאית לה .10.3
קיימת הצדקה לכך מבחינה כלכלית, או במידה כי יחד עם הזוכה הראשון, במקרה בו תיווכח 

 והזוכה הראשון אינו מסוגל לעמוד בהיקפי ומועד אספקת השירותים הנדרשים במכרז.

ה עם לאחר חתימת החוז חודשים 6הצעת הכשיר הנוסף תעמוד בתוקף עד תום תקופת הניסיון ) .10.4
ידי העירייה ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר הנוסף את -הזוכה(, ובמידת הצורך, אם יתבקש על

 תוקף הצעתו לתקופה נוסף. 
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מובהר, כי לכשיר הנוסף לא תהא כל עילת תביעה כלפי העירייה, ככל והעירייה לא תתקשר עמו  .10.5
לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, במהלך התקופה האמורה, וההתקשרות עמו תהא נתונה 

 אשר תהא רשאית שלא לפנות לכשיר הנוסף ולפרסם מכרז חדש או נוסף.

 ההצעה הגשת .11

 ותהבהרה הליך סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את .11.1
שוע ויהוב ברח ,במשרדי העירייה הנמצאת מכרזים בתיבת ולהניחה 27/11/2022ם מיו יאוחר ולא

 , מזכירת וועדת מכרזים. אצל גב' זהבה עובדיה כניסהת קומב 47חנקין 

  .התפרקותה את שימנע באופן למיניהם והנספחים הנלווים המסמכים את כל לוכלת ההצעה .11.2

 בתיבת הנחתה ידי על תוגש ההצעה .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו להצעה .11.3
 . תיפסלנה האמור באופן תוגשנה שלא הצעות כי מובהר. אחרת דרך כל באמצעות ולא המכרזים

 .לשולחה ותוחזר תיבחן לא ההצעות להגשת האחרון במועד המכרזים בתיבת תימצא שלא הצעה .11.4
 .בפקס או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין מקרה בשום

המיועד לכך )במקום  ייחתם, ול הנלווים והנספחים המסמכים לרבות, ההצעה חוברתב עמוד כל .11.5
 מומטע חתימה מורשי/מורשה של מקור ובחתימת המציע בחותמת מצד שמאל למטה(

 וביתר, ובחתימתו המציע בחותמת החוזה של האחרון בעמוד ייחתם, נספחיו לרבות, החוזה .11.6
, המציע חתימת נדרשת בו מקום. המציע של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים

  .המציע מטעם חתימה מורשי/מורשה ורק אך יחתום

 האמור את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע  ,לכך ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .11.7
 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם

המסמכים  אחד את להצעתו יצרף לא במקרה שמציע במפורש, כי בזה מובהר ספק כל הסר למען .11.8
 המסמכים הגשת אופן בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו במכרז זה המפורטים

תהא רשאית  ים,/אמיתי ם/שאינו או/ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים/בפרט או ינקוב/ו
 גם את הצעתו,  לקבל שלא הנמקה,  חובת עליה שתהא ומבלי העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי

 ביותר. המחיר הנמוךההצעה בעלת  זו תהיה אם

או כל שינוי או תוספת אי השלמת מקום הטעון מילוי ום בו נדרש או במקאי הגשת הצעת מחיר  .11.9
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 לפסילת ההצעה.  להביאהמסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 

 ההצעה תוקף .12

 ד הגשת ההצעות למכרז. ימים ממוע 90ההצעה תעמוד בתוקפה למשל  .12.1

למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא בנסיבות אשר רשאית ועדת  .12.2
המכרזים להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת 

 ההחלטה יתקיימו במציע הנ"ל תנאי הסף להשתתפות במכרז זה. 

בחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר פקיעת תוקף ועדת המכרזים תהא רשאית ל .12.3
 ההצעה, ובלבד שהמציע נתן לכך הסכמתו. 
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 החוזה על חתימה .13

 שייקבע המועד בתוך, לעירייה להמציא הזוכה יידרש, העירייה ידי על החוזה לחתימת כתנאי .13.1
, סמכיםהמ כל את - הזכייה על ההודעה מיום עבודה ימי 7 -מ פחות ולא הדרישה בהודעת

 .בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות

 כזה במקרה. המכרז תנאי של הפרה מהווה לכך שהוקצב המועד בתוך המסמכים המצאת אי .13.2
 הערבות את לחלט וכן, במכרז המציע של זכייתו ביטול על להכריז רשאית המכרזים ועדת תהיה

 בגין מהמציע להיפרע העירייה של המזכות לגרוע מבלי זאת כל. להצעה המציע ידי על שצורפה
 .מההפרה כתוצאה לו שייגרם נוסף נזק כל

אספקת כלי הרכב מותנית במתן כי על אף האמור לעיל, ע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים, המצי .13.3
ומכל סיבה לא יונפק הודעת זכייה והנפקת אישור הזמנה. היה באמצעות אישור מהעירייה 

יתבטל  ,חודשים מיום סיום הליכי המכרז 6במהלך יה אישור הזמנה או תישלח הודעת זכי
ולמציע במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם  ,המכרז ותוצאותיו

 נתקבלה אצלו ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.

 ,רצונה לשביעות זה מכרז לפי התחייבויותיו אחר הזוכה מילא לא כי העירייה והחליטה במידה .13.4
 ,ההתקשרות חוזה על הזוכה חתימת מיום הראשונים חודשים 3 במשך העירייה רשאית תהא

 המכרזים במקום ועדת י"ע שדורג המציע עם בהסכם ולהתקשר ההסכם, ביטול על זוכהל להודיע
 .חדש למכרז ביציאה צורך ללא וזאת שזכה, המציע לאחר השני

זמנות תקציביות חתומות, כפי שתועברנה הזוכה במכרז יידרש לספק את כלי הרכב בהתאם לה .13.5
 ידי העירייה.-אליו על

 תקינות ההצעה .14

על המשתתף במכרז לצרף את כל האישורים והמסמכים הנדרשים, לרבות אישורי עו"ד, ולדאוג  .14.1
מילוי אחת או יותר מהדרישות, עלול לגרום  המפורטות במסמכי המכרז. אילמילוי כל ההוראות 

 לפסילת ההצעה. 

או תוספת שייעשו במסמך ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי החוזה, או כל הסתייגות  כל שינוי .14.2
לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את 

 שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. העירייה, והדבר עלול לגרום פסילת ההצעה, הכל לפי

 דרישת פרטים מן המציע .15

 לצורך יוללקוחות או מציעל לפנות, הדעת שיקול לפיבמסגרת הצעתו של המציע, , תרשאי תהא עירייהה
 למציע לפנות וכן, בהצעתו המפורטים או פרטים נוספיםמסמכים או אסמכתאות  תהבהר או אימות
גם לאחר פתיחת  ורשאית היא לעשות כן בכל עת ,המלא רצונהלשביעות , מסמכים השלמת לצורך
 והמציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע. ותההצע

 ותהבהר הליך .16

ה בכתב בלבד בנושא הבהריוכל לפנות בשאלות  המציע, 20/11/2022עד לא יאוחר מתאריך  .16.1
לח שאלות על שו nadavm@afula.muni.il באמצעות דואר אלקטרוני למר נדב מונק,  ההצעה,

. 6484256-04 ה בטלפון הבהרהחובה לוודא קבלתן של שאלות ה -ה בדואר אלקטרוני הבהרה
 בפניה נדרש הפונה לציין את שמו המלא, טלפון ליצירת קשר, מספר ושם המכרז.

 

mailto:michals@afula.muni.il
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 ה יועברו בדוא"ל כקובץ וורד. מבנה השאלות יהיה בפורמט הבא:הבהרשאלות ה .16.2

 ערותה פירוט השאלה עמוד  סעיף  מס"ד
     

-בכל מקרה של סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז, לרבות כל הסתייגות, תובא על .16.3
ידי המציע בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני והפורמט האמורים לעיל. העירייה תהא רשאית 

 באתר העירייה. שיפורסמוות לאמור במכרז או לתקן טעויות שנפלו בו הבהרמיוזמתה ליתן 

 כל לשאלות להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקולקיימת לעירייה  .16.4
  .השאלות לכל או, שהן

תשובות העירייה תפורסמנה באתר העירייה, ותהא סופית. כל פירוש או הסבר שניתנו בעל פה לא  .16.5
 יחייבו את העירייה.

 ידו. -ה חתומה עלהבהרקובץ שאלות ותשובות  –מציע לצרף להצעתו  כלעל  .16.6

 המכרז במסמכי עיון .17

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין במסמכי המכרז, לעיין בהחלטתה הסופית  .17.1
 , ולהלכה הפסוקה. 1987-ובהצעת הזוכה, בהתאם לקבוע בתקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח

תק רף להצעתו עותק לעיון המתחרים, לא סימן מסמכים כסודיים ולא צירף עוימציע שלא צ .17.2
 לעיון המתחרים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה. 

 ואיסור שינויים הצהרות המציע .18

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז זה, כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז על  .18.1
בחן את כל הנתונים,  נספחיו ידועים וברורים למציע, וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש,

הפרטים והעובדות, ומודע לכל התנאים הנדרשים לביצוע השירותים והסכים להם בהתאם 
להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה, כי יש למציע את כל הידע, איתנות פיננסית, 

ל והניסיון הנדרש למתן השירותים, וכי הנו עומד בכל התנאים המקדמיים לעיל, וכי הנו מסוג
 מכל בחינה שהיא לספק את כלי הרכב בהתאם למסמכי המכרז.

הגשת ההצעה מטעם המציע, מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו, לרבות החוזה,  .18.2
בלא כל שינוי או תוספת. כל טענה בדבר טעות או אי הבנה או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו 

שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר  או לפרטים כלשהם במכרז זה על נספחיו או דבר
 הגשת הצעת המציע.

חל איסור למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי  .18.3
 או מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז, ולפסול את הצעתו.

 תכסיסנית הצעה .19

 או הפסדית היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר םמשו בה שיש או תכסיסנית הצעה
 סבירות בלתי או חריגות הצעות כי מובהר. תיפסל, המכרזים ועדת לדעת כלכלי בסיס לה שאין

 .כתכסיסניות להיחשב יכולות הכמויות כתב של שונים בסעיפים
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 המכרז ביטול .20

למציעים . המכרז את או לדחות לבטל, רזהמכ של שלב בכל, וועדת המכרזים תהיינה רשאיות העירייה
 על בזאת מוותריםלא תהא זכות לדרוש את אכיפתו או לדרוש השבת הכספים או כל פיצוי אחר, והנם 

 .המכרז ביטול בשל חיוביים פיצויים או אכיפה של סעד

 כללי .21

החוזה המצורף למכרז זה על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את  .21.1
המכרז ואת החוזה המצורף לו כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, בין נוסח 

 המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה. 

 .מכרז זהב המבוקשים המסמכים כל ללא תוגש אשר העירייה תהא רשאית לפסול הצעה .21.2

 לצרכי פרשנות.  כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות, ואין להשתמש בהן .21.3

סמכות שיפוט: סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור למכרז זה, לרבות לחוזה ההתקשרות  .21.4
 המצורף, נתונה לבית המשפט המוסמך בעפולה או בנצרת בלבד, לפי העניין.

 

 

 
 בכבוד רב,

 עפולהעיריית   
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 מפרט טכני עבור כלי הרכב –נספח א' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(.2023שנת ייצור  – 2023]במידה והרכב יסופק בשנת  2022 רשנת ייצו    

 4 מס' דלתות
 אוטומטית תיבת הילוכים

 מערכת שמע מקורית + שליטה מההגה מערכת שמע
 עד 1,500 נפח מנוע

 רכב היברידי בנזין סוג דלק

יצרן( )לפי נתוני ק"מ לליטר 17מינימום  צריכת דלק ממוצעת  

עירייה לשנות צבע בהתאם למלאי קייםלבן, עם אפשרות ל צבע  

 מערכת מולטימדיה 
אינץ, הכוללת מערכת שמע  7מערכת מולטימדיה, מסך מגע לפחות 

חיישן רוורס ומצלמה, ודיבורית בלוטוס, 3אמ.פי  

מלאה  אחריות  
  שנים 3

 המציע נדרש לצרף להצעתו פירוט האחריות

ם ותיקונים רכבמוסך מורשה מטעם היבואן לביצוע טיפולי טיפולים  

 בטיחות
 6 כריות אוויר 

ABS  מערכת למניעת
 V נעילת גלגלים

 V נעילה מרכזית

 4 חלונות חשמל

 V מניעת החלקת גלגלים

 V בקרת יציבות
מערכת בטיחות 

מובילאיי או מערכת 
 V אקטיבית מובנת
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 רטי המציעפ - 1נספח א' 

  שם המציע
 

  כתובת המציע
 

  מספר טלפון
 

  מספר נייד
 

  מספר פקס
 

  כתובת דוא''ל 
 

 
 

 המציע מטעם קשר איש פרטי
 ל"דוא כתובת תפקיד רהקש איש שם

 נייד טלפון' מס פקס' מס טלפון' מס

 מעמד המציע
 פות        עוסק מורשה,   אחר:__________חברה       עמותה       שות        צורת ההתאגדות של המציע

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________

 :מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע

 תפקיד בתאגיד ת.ז. שם
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 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות - 2נספח א' 

 
 הרשעות פליליותבדבר העדר  תצהיר

 
 

 עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר_____, ________ שמספרה ז.ת נושא ________________ מ"הח אני
כתב, ב ת, בזא מצהיר ן,כ אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר

 :כדלקמן

 .לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי

___________   שמספרה __________________________,בשם הירהתצ את מגישהח''מ  אני .1
 מוסמך לחתום בשמה על מסמכי המכרז.ו חתימה מורשה אני בה "(,המציע" או" החברה: "להלן)

"( החוק" – להלן) 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם נעשה זה תצהיר .2
ידי -שפורסם עללרכישת כלי רכב  25/2022ומבי מס' פ למכרז ובתמיכה, בו המצויות וההגדרות

 ."(המכרז: "להלן) עיריית עפולה
 

 בעל מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או או/ו המציע הורשע לא זה תצהירי מתן למועד עד .3
 למועד שעד הרי - עבירות משתי ביותר הורשע ואם, בחוק כהגדרתן עבירות משתי ביותר אליו זיקה

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה תחלוף/חלפה, במכרז ההצעות הגשתל האחרון
 

 
 

 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן המופיעה החתימה כי מצהיר הנני
 
 
 
 
 

________________ 
 חתימה+ המצהיר שם

 
 
 

  אישור
 

 אשר____ _______' _גב/מר בפני הופיע_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי
 

___________________                        ___________________ 
 חתימה          חותמת        
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 תצהיר העסקת עובדים זרים - 3נספח א' 

 כדין מינימום ושכר זרים עובדים העסקת תצהיר
 - 1976  ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי

 
 

_______________ נושא במשרת  ,_______________נושא ת.ז.  _______________אני הח"מ 
ידי -לרכישת כלי רכב שפורסם על 25/2022תצהירי זה במסגרת מכרז פומבי מס'  "(, נותןהמציע)להלן: "

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה "(, המכרזעיריית עפולה )להלן: "
 ובעבורו, מצהיר בזאת כדלקמן: בשמו זה תצהיר ליתן מטעמו צפוי לעונשים הקבועים בחוק, ומוסמך

 
 "(.חוק החברות)להלן: " 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  ה":"בעל שליט

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 

 עניין בעל וכל אנוכי ,במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני
 במשבצת המתאימה(  Xלמציע )יש לסמן 

 
ג "התשס בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא
 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי , 2002 באוקטובר 31

 -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי או/ו -1991 א"התשנ ,הוגנים(
 

    באוקטובר 31 - ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו
 ,הוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק  ילפ , 2002

 האחרון להגשת במועד אך, -1987 ז"התשמ ,מינימום חוק שכר לפי או/ו -1991 א"התשנ
 ;האחרונה ההרשעה ממועד אחת לפחות שנה חלפה ,במכרז ההצעות

 
 פ"ע והמתחייבים לוויםהנ הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע

 .ההתקשרות תקופת כל במהלך ,החלים הרחבה צווי / קיבוציים הסכמים או/ו חוק
 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו
 

_______________ 
 חתימה+חותמת

 
 

 
 אישור

 
כי ביום _________, הופיע בפני מר/גב' _________ אשר אני, עורך דין _________ מאשר בזה 

זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה __________, לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת 
 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

___________________                        ___________________ 
 חתימה          חותמת        
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 ערבות בנקאית )השתתפות( -  4 א' נספח

 למכרז  בנקאית נוסח ערבות 
  )ערבות השתתפות(

 __________ תאריך
 לכבוד

 עפולהעיריית 
 , עפולה47מרח' חנקין 

 

 ' _________________מס ערבות כתב: הנדון

, חוזרת בלתי בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"(, ספקה" – להלן___________ )______ לבקשת .1
שקלים  שלושת אלפים)  ₪ 3,000 של כולל לסך עד סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי

לרכישת  25/2022פומבי מס'  מכרזבקשר עם  ספקה מאת שתדרשו"(, הערבות סכום: "להלן) חדשים
 "(.המכרז)להלן: " ידי עיריית עפולה-לכלי רכב שפורסם ע

 מיום ימים( שבעה) 7 תוך, הערבות לסכום עד, ידיכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2
 עליכם שיהיה בלי וזאת, זה מסמך בתחתית כמצוין במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם

 באופן להוכיחה או דרישתכם את מקלנ או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך לנו להציג
 בהליך לפתוח או, ספקה מאת, בדיעבד או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה ובלי, כלשהו
 .ספקה נגד משפטי

 סכום מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .3
 על יעלה לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד, הערבות

 בתוקפה הערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך. הערבות סכום
 . ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי

נכון  ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .4
 למועד כתב ערבות זו. 

 בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד 27/02/2023 ליום עד בתוקפה תישאר זו בותער .5
 .ומבוטלת

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות .6
 

     
,רב בכבוד           

 
           

 [הבנק וכתובת שם] 
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 הצהרה על העדר קרבה - 5א' נספח 

 
 עפולהלכבוד עיריית 
  עפולה, 47יהושע חנקין 

 

 על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצההצהרה  הנדון:
 ידי עיריית עפולה-לרכישת כלי רכב שפורסם על 25/2022פומבי מס'  מכרז             

  :או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן/הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו

 :אינני נמנה על אחד מאלה .א
 

 עפולה.ה מועצת העיר /של חבר (וג, הורה, בן או בת, אח או אחותבן ז)קרוב משפחה  (1
 .סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר (2
 עפולה.בן זוגו של עובד עיריית  (3
 עפולה.סוכנו או שותפו של עובד עיריית  (4
לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ( 2)-(1)אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  (5

 לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד( 2)–(1)אחד מהמנויים בסעיפי משנה  ברווחיו. ואף
 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  .ב
העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור 

ייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף על התקשרות בחוזה שבין העיר
לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד 
להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על 

ה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העיריי
 לשלם את שוויו של מה שקיבלה

 
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א'  .ג

 .לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מיד עם קרות השינוי
 
 
 
 

           
 מת המציעחתי              תאריך      
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 תצהיר על עמידת כלי הרכב בתנאי סף ובמפרט הטכני - 6נספח א'

 
 כלי הרכב המוצע בדברתצהיר מציע 

אני הח"מ, _________________, נושא ת.ז שמספרה _________________, לאחר שקראתי בעיון את כל 
"(, ולאחר המכרזלה )להלן: "ידי עיריית עפו-לרכישת כלי רכב שפורסם על 25/2022מסמכי מכרז מס' 

שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 
 בזאת בכתב, כדלקמן:

___________   שמספרה __________________________,בשם התצהיר את מגישהח''מ  אני .1
 על מסמכי המכרז. מטעמהמוסמך לחתום ו חתימה מורשה אני בה "(,המציע" או" החברה: "להלן)

הנני מצהיר, כי כלי הרכב המוצע מטעם המציע במסגרת המכרז עומד במלוא הדרישות במכרז, לרבות  .2
 בדרישות המפורטות במפרט הטכני )נספח א למכרז(.

 הנני מצהיר, כי המציע הנו יבואן מורשה או סוכנות מורשית של כלי הרכב המוצע מטעמו במכרז. .3

 ק"מ.  0ידוע לי, כי על כלי הרכב להיות חדש, לחלופין אם המציע הנו חברת ליסינג בעל  .4

 
 .אמת תצהירי תוכן וכי חתימתי היא להלן המופיעה החתימה כי מצהיר הנני

 
 
 
 

______________________ 
 חתימה+ המצהיר שם

 
 
 

  אישור
 

 אשר____ ___' _____גב/מר בפני ופיעה_________,  ביום כי בזה מאשר_________  דין עורך, אני
 וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר__________,  שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה
 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה

 
___________________                        ___________________ 

 חתימה          חותמת        
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 חוזה התקשרות - ב'נספח 

 חוזה
 לרכישת כלי רכב 25/2022למכרז מס' 

 2022ביום ______ לחודש ____שנת  עפולהשנערך ונחתם 
 
 

 עפולהעיריית בין:                
 עפולה, 47חנקין מרחוב  

 ("העירייה")להלן :   
 מצד אחד;

 
 

 שם _________________ח.פ. ______לבין:                                       
 מרחוב _______________________             

_____________________ 
 "(ספק: "הלהלן)                                                                                        

 מצד שני;

כלי לרכישת כלי רכב )להלן: " "(;המכרז)להלן: " 25/2022מס' פומבי והעירייה פרסמה מכרז   : הואיל
 "(.השירותים" -" והרכב

 ;הנ"למכרז הגיש הצעתו במסגרת ה ספקוה: והואיל

וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעת הספק , ואחרי כיון בהמלצת ועדת המכרזים, החליט  :והואיל
 סכם בחוזה זה;ראש העיר להתקשר עם ה

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירות  :והואיל
 נשוא  המכרז בהסכם זה;

 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה והנספח המצורף אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

מקבל בזאת מאת העירייה את  ספקוה השירותים,את ביצוע  ספקזאת להעירייה מוסרת ב 1.2
 בהתאם לתוצאות המכרז וזכייתו. השירותיםביצוע 

הספק מצהיר בזאת, כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתו למכרז, את כל מסמכי המכרז על  1.3
וזה נספחיו, לרבות חוזה זה, וכן בדק את כל הנתונים הנוגעים להתקשרות בין הצדדים בח

 ידו ומהווה תמורה מלאה לכל התחייבויותיו לפי המכרז.-זה, וכי הצעתו נבדקה היטב על
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ידי העירייה נציג. הספק מתחייב לספק את השירותים -לצורך ביצוע חוזה זה, ימונה על 1.4
ידי נציג העירייה, בהתאם להנחיותיו, בתיאום -במשך כל תקופת ההסכם באופן שייקבע על

 של הנציג או מי מטעמו. עמו, ולשביעות רצונו

המפרט הטכני  –מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לרבות )אך לא רק(  מלוא מסמכי המכרז, 1.5
)נספח א למכרז(, ומחייבים את הספק לכל דבר ועניין, זאת בין אם הוראות המכרז נזכרו 

 בחוזה זה ובין אם לאו.

הוראות החוזה להוראה בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מ 1.6
ברורה במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, ובהיעדר הנחייה אחרת מנציג העירייה, על 

 ות והנחיות טרם ביצוע השירותים.הבהרהספק לפנות לנציג העירייה לצורך קבלת 

 השירותים פירוט  .2
 

ף את כלי הרכב בהתאם ובכפובכפוף לאמור בחוזה זה, מתחייב הספק לספק לעירייה  2.1
 לתנאי המכרז לרבות למפרט הטכני, במועד ולמקום אשר יצוינו בהזמנה שתועבר אליו. 

 את המפורט להלן: השירותים יכללומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  2.2

בתוך  ק"מ, 0חדש או בעל  אספקת כלי רכב העומדים בכל דרישות המפרט הטכני, 2.2.1
ורה לספק נציג לכל היותר ממועד קבלת ההזמנה, וליעד עליו י ימי עסקים 30

 ה.העיריי

, בהתאם להוראות היצרן ולמסמכי המכרז שנים 3למשך  מתן אחריות מלאה 2.2.2
 ולמפרט הטכני.

 
רשאית העירייה להזמין תהא לעירייה בתוך המועד הנקוב לעיל,  כלי הרכבולא יסופקו  2.3

 מספק אחר ולחייב את הספק בגין הוצאת שנגרמו לעירייה. כלי הרכבאת 

 לשירותי להיזקק כלשהי בדרך העירייה את לחייב בכדי זה בהסכם ןאי כי בזאת מובהר 2.4
 .בלעדי באופן הספק

העירייה אינה מתחייבת לרכוש מהספק את כלי הרכב, ואינה מתחייבת לרכוש היקף  2.5
מינימלי של כלי רכב. העירייה רשאית לבטל או לדחות את הרכישה, בהתאם לשיקול 

ית להפסיק את מתן השירותים בהתאם כמו כן, העירייה תהא רשאדעתה הבלעדי. 
 לצרכיה ולתקציבה, ולספק לא תהא כל טענה בגין משך תקופת אספקת השירותים.

 

 הספקהתחייבות הצהרת ו .3

ידי גזברות -העירייה מוסרת בזאת לספק, על פי צרכיה, בכפוף לתקציבה המאושר על 3.1
כלי הרכב מכוח העירייה ובהתאם לשיקול דעתה, והספק מקבל בזאת על עצמו לספק את 

המכרז, והכל בהתאם להוראותיו מסמכי המכרז וחוזה זה, ולהנחת דעתה של העירייה. 
 הספק מתחייב למלא אחר כל הוראותיו של נציג העירייה.

הספק מצהיר בזאת, כי קיבל את מלוא המידע הנדרש בנוגע להתקשרותו בחוזה זה, כי  3.2
ש לו את כל הידע, איתנות פיננסית, אין כל מניעה חוקית להתקשרותו בחוזה זה, וכי י

והניסיון הנדרשים למתן השירותים נשוא מכרז זה, וכי הנו מסוגל מכל בחינה שהיא 
 לספק לעירייה את כלי הרכב, בהתאם למסמכי המכרז, ולשביעות רצונה.
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ככל שתופסק אספקת כלי הרכב בדגם שהציע הספק, וברשותו דגם אחר שעונה על  3.3
י וצרכי העירייה, על הספק להציע דגם זה באחוז הפחתה זהה הדרישות שבמפרט הטכנ

לאחוז הפחתה שהציע במכרז ביחס למחירון לוי יצחק. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, 
 לעירייה יהיה שיקול דעת אם לרכוש מהספק את הדגם החלופי או לפרסם מכרז חדש.

ן היקפה, מותנים מובהר בזאת, כי התקשרות העירייה עם הספק מכוח חוזה זה, וכ 3.4
ידי גזבר העירייה. ככל ולא יהא בסופו שיום אישור תקציבי -בקיומו של תקציב מאושר על

 להזמנת כלי הרכב, ולא תבוצע כל הזמנה, לא יהא הספק זכאי לכל תמורה או פיצוי.

הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהעירייה רשאית שלא לרכוש ממנו את כלי הרכב או  3.5
כל סיבה שהיא בהתאם, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, בהיקף כלשהו, מ

 ומבלי שהספק יהא זכאי לכל תמורה או פיצוי או סעד אחר. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל ולא יסופקו כלי רכב במועד, העירייה תהא רשאית להזמין  3.6
שנגרמו  את אותם כלי הרכב או כלי רכב אחרים מספק אחר, ולחייב את הספק בהוצאות

לעירייה עקב כך, לרבות הוצאות נלוות או לפרסם מכרז חדש, או לפעול בכל דרך העומדת 
 לרשותה על פי דין.

 
מצהיר ומתחייב למלא אחר כל  ספקמבלי לגרוע מכלל התחייבויותיו והצהרותיו במכרז, ה 3.7

 ההתחייבויות והדרישות המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו וכי אלו מהווים חלק בלתי
 נפרד מהסכם זה.

 ולפעול על פיהן. נציג העירייהלהישמע להוראות  3.8

ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם להתחייבויותיו  השירותיםלדאוג לביצוע  3.9
במכרז ודרישות המפרט הטכני וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח והאחריות לאיכות, 

עבודה ולדרישות המפרט הטכני כמות ולוח הזמנים לביצוע העבודה בהתאם לתכנית ה
 והוראות הסכם זה.

 תקופת החוזה .4

ועד ליום  ום ______מיום חתימתו בי חודשים 12בתוקף למשך חוזה זה יהיה  4.1
לעירייה  "(.תקופת החוזה" )להלן:___  בכפוף למילוי התחייבות הספק _________

חודשים  12ת של שמורה הזכות )אופציה(, להאריך תוקפו של החוזה לשתי תקופות נוספו
 כל אחת, והכול על פי שיקול דעתה ובכפוף לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית. 

, בכל עת עפ"י שיקול זה חוזהבמסגרת העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות  4.2
יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום  30דעתה הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב 

 התקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.פיצויים כלשהם עקב הפסקת ה

החודשים הראשונים לאחר חתימת החוזה, יהוו תקופת ניסיון  6על אף האמור לעיל,  4.3
בכל שלב בתקופה  לספק"(. העירייה תהא רשאית להודיע תקופת הניסיון)להלן: "לספק 

 יום מראש, ככל ולפי שיקול דעתה 14זו על הפסקת ההתקשרות עמו, בכפוף להודעה בת 
הספק לא עמד בהתחייבויותיו לשביעות רצונה. העירייה תהא רשאית להתקשר עם הספק 

 שהוכשר ככשיר שני או לפרסם מכרז חדש או לנהוג בכל דרך אחרת לפי כל דין.

תקופה ב יחולו כאמור לעיל היה והחליטה העירייה להאריך את תקופת תוקפו של החוזה 4.4
 חייבים.המוארכת כל תנאי חוזה זה בשינויים המת
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הארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת העירייה ועפ"י שיקול דעתה המוחלט, ההארכה  4.5
 יום  לפני תום תקופת החוזה, לפי העניין. 60 ספקתתבצע  בהודעה בכתב ל

 יחסי הצדדים .5

אין ולא  עצמאי וכי ספק, הנו בגדר ספקמוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי ה 5.1
ו/או מי  ספקין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין הייווצרו בעתיד, לכל עני

מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או 
, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ספקואין ה תאונה שיגרמו לו 

  ., מאת העירייהו/או נוהג  לעובד ממעבידו

יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל  פקסה 5.2
משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות 
סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של 

 חוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים.עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות ה

ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל  ספקתחויב העירייה בתשלום כלשהו להיה ו 5.3
חויב כאמור לרבות תבו  את העירייה בכל סכום ספקהוישפה לעובד ממעבידו יפצה 

 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או  מתחייב למלא ספקמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ה 5.4
 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום. נוהג בנוגע 

 התמורה .6
 

כנגד אספקת כלי הרכב ומלוא השירותים בפועל לשביעות רצון העירייה, ומילוי מלוא  6.1
התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, תשלם העירייה לספק את התמורה שנקבעה 

צעתו של הספק, במסגרת נספח ג' למכרז )מחיר המחירון של הרכב בהתאם למחיר ה
ידי -ידי העירייה(, ומכפלת כלי הרכב שסופקו בפועל על-בניכוי אחוז ההפחתה שנקבעה על

 הספק לעירייה, על פי הזמנה חתומה ומאשרת מטעם העירייה. 

הרכב, כפי התמורה בגין רכישת כלי הרכב תקבע בהתאם למחיר המחירון העדכני של כלי  6.2
 שהתפרסם במחירון רכב לוי יצחק האחרון לפני ביצוע הרכישה, בניכוי אחוז ההפחתה.

התמורה תהא סופית ומוחלטת, וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  6.3
מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות, ומהווים כיסוי מלא 

למעט אגרת ק, לרבות אחריות לכלי הרכב, הובלות, נסיעות וכיו"ב, לכל התחייבות הספ
 ידי העירייה כנגד הצגת קבלה.-עבור כלי הרכש אשר תוחזר לספק עלרישוי 

מובהר, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד  6.4
ידו. העירייה תנכה -לעל אספקת השירות על פי חוזה זה, יחולו על הספק וישולמו ע

מיסים,  –מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זה 
 היטלים, ותשלומי חובה.
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 אחריות פיצוי ושיפוי .7

לידי העירייה  כלי הרכבעל ידו, הינה ממועד מסירת  ושיסופק לכלי הרכבאחריות הספק  7.1
 ללא הגבלת קילומטר. כלי הרכב(חודשים )אלא אם נדרש אחרת במפרט  36לתקופה של 

פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו תוך תקופת אחריות הנ"ל יהיה הספק חייב  7.2
ו/או לחדשם ו/או להחליפם, הכל לפי הנחיות היצרן במסגרת אחריות היצרן של  לתקנם

 המוצע ועל חשבונו של הספק. כלי הרכב

 ספק באמצעות השירות את לספק העירייה רשאית לעיל,  האמור אחר הספק מילא לא 7.3

 מכל לגרוע מבלי ,כך עקב הנגרמות בהוצאות הספק ולחייב אחרת דרך בכל או אחר

 .דין כל י"עפ או/ו זה לחוזה בהתאם העירייה לרשות העומדים אחרים זכות או/ו סעד

יהיה אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול  ספקה 7.4
מו לגוף ו/או לרכוש ו/או ציוד של העירייה ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו עקב אשר יגר

ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך  ספקמעשה או מחדל טעות או השמטה של ה
 . לשירותיםאו בקשר  השירותיםכדי בצוע 

ו יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימוש ספקה 7.5
, והוא פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא השירותיםבקשר עם ביצוע 

 בשירותיה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו,  ספקה 7.6
שפועל בשמו ו/או מטעמו  ולכל מי ספקועובדיהם, לשלוחיו של ה ספקלקבלני משנה של ה

, והוא מתחייב לפצותם ו/או את השירותיםתוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע 
 התלויים בהם ו/או יורשיהם.

פוטר את העירייה, עובדיו וכל הבא מטעמו מאחריות לגבי נזקים להם הוא אחראי  ספקה 7.7
ו/או שיש לו ו/או  פי כל דין ומוותר על כל זכות תביעה שהייתה לו-כאמור לעיל ועל

שתהיה לו כנגד העירייה, עובדי העירייה ו/או כל מי שפועל מטעם העירייה ומתחייב 
לשאת בעצמו ועל חשבונו )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך( בתשלומי תביעות 

 ונזקים אשר הוא אחראי להם כאמור לעיל.

מהעירייה את העירייה מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא עם קבלת דרישה בכתב  ספקה 7.8
ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה 
שתגרם למי מהם בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש הנובעים בקשר עם פעילותו על פי 

תימסר הודעה בדבר דרישה ו/או  ספקהסכם זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ל
 באופן שיאפשר לו להתגונן כנגדה על חשבונו. תביעה כאמור

 מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי ספקה אשר התשלומים מן לקזז רשאית העירייה 7.9
 או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהעירייה נתבעים אשר סכומים אחרת סיבה
 תמחמ לעירייה שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור ספקה של באחריותו שהם מחדל
 .לעיל כאמור ספקה של באחריותו שהם מחדל או מעשה

במהלך כל תקופת ההתקשרות, וכל עוד קיימת אחריות הספק על פי דין, על הספק לערוך  7.10
ידי הספק או -את הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה. עריכת ביטוחים על

.  הספק פוטר את העדרם לא תיגרע בדרך כל שהיא מחבותו על פי הסכם זה או כל דין
 העירייה ומי מטעמה מכל אחריות לנזק לרכוש המשמש את הספק.
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 :וקיזוז פיצויים מוסכמים .8

בגין אי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לאספקת כלי הרכב והשירותים, העירייה תהא  8.1
כפיצוי מוסכם, בגין כל יום איחור ממועד ₪  250רשאית לקנוס את הספק בסכום של 

 האספקה. 

 יזומן לשימוע בפני מנכ''ל העירייה. ספקה ,של הפרה חוזרת  במקרה 8.2

 ספקתהיה סופית ומכרעת ולמנכ"ל העירייה או נציג שהוסמך לכך מטעמו, קביעתו של  8.3
אין באמור ו שהוא כנגד העירייה בשל כך לא תהא כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג

 דין. זה ועל פי כל בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם 

כל סכום או פיצוי או שיפוי העשוי להגיע לעירייה מהספק בהתאם לחוזה זה או כל מקור  8.4
שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי החוזה או המכרז, או כל 

ידי צד ג' בגין מעשי או מחדלי הספק -סכום שעל העירייה לשאת בהם מחמת שתתבע על
או מכל סכום אחר שעל העירייה לספק, תהא רשאית העירייה לקזז או  או מי מטעמו,

 לנכות מהתמורה או מכל סכום אחר שעל העירייה לשלם לספק עבור השירותים.

 המחאת זכות והעסקת קבלנים אחריםהסבת ההסכם,  .9

ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או או להעביר  ו/ רשאי להסבאינו  ספקה 9.1
טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או  חלקו, או כל

להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור 
 .העירייה בכתב ומראש

לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה  ספקה 9.2
ל הסכמה של העירייה לכך ובכתב. העירייה תהא זכאית לסרב לכך לאחר, אלא אם כן קב

 מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

משנה  ספקרשאי להעסיק  ספקמבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי אין ה 9.3
משנה כדי לגרוע מחובתו של  ספקשלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת 

 כל האמור בהסכם זה.ב ספקה

 הפרה ובטלות החוזה   .10

כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה  ספקהפר ה 10.1
את העירייה, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה  ספקה

עד משפטי אחר, בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל ס
אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או חלק  ספקלרבות ביטול החוזה והתקשרות עם 

 רשאית לבצע אחת או יותר מאלה:מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  העירייה  

  
לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא אחר  .10.1.1

, זאת לא עשה כן ספקוך תקופה שתקבע לכך ע"י העירייה, והאותן הוראות ת
לעכב כל תשלום  מבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

 ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.  ספקהמגיע ל

 אחר לצורך מתן השירות. ספקעובדים ו/או  ספקלהעסיק על חשבון ה  .10.1.2
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כמי שהפר את ההסכם הפרה  ספקמבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב ה 10.2
 יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

 20מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך   ספקאם יוטל עיקול על כספים המגיעים ל .10.2.1
 יום מיום הטלתו. 

 לפירוק או כינוס נכסים.  הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות ספקאם ה  .10.2.2

בכל מקרה שבו עשוי להינתן השירות בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם הממונה . 10.2.3
  .ספקעל נכסי ה

חוזה זה לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו בכל פעולה שהספק התחייב  10.3
ו ולעשותם במקומו ספק אחר תחתי למנותרשאית העירייה  –לפי החוזה והוא לא מילאה 

הדורשת ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי נציג העירייה, 
מהספק למלא את התחבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה. מובהר, כי אין באמור בסעיף 

 זה כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין.

זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה  ספקמור לא יהיה ההופסק תוקפו של ההסכם כא 10.4
יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד  ספקזכאי לתשלום עבור נזק כלשהו. במקרה זה, ה

 עד להפסקת תוקפו כאמור.  ספקהתקופה שבה בוצע ההסכם בידי ה

ו , אהסכם זה ו/או על פי כל דיןאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי  10.5
כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד או תרופה המגיעים להם על פי דין במקרה של הפרת 

 החוזה.

 העדר בלעדיות .11

מובהר בזאת, כי אין בהסכם זה בכדי לחייב את העירייה בדרך כלשהי להיזקק לשירותי  11.1
 הספק באופן בלעדי. 

ם אחרים מטעמה, ידי ספקי-העירייה תהא רשאית לרכוש כלי רכב ושירותים דומים או על 11.2
הכל על פי צרכיה ותקציבה, ושיקול דעתה הבלעדי, ובכל דרך שתראה לנכון בכפוף לכל 
דין, לרבות באמצעות פרסום מכרז נפרד ונוסף לרכישת כלי רכב דומים, והספק לא יהא 

  זכאי לכל פיצוי או תמורה במקרה זה.

 שונות .12

ייה לא יחשבו כויתור העירייה על זכויותיה, מפעולה או מחדל מצד העיר תהימנעוכל ויתור,   .11.1
 אלא אם כן ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש.

, ולא תשמע ובחתימת מורשי החתימה של הצדדים אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב . 11.2
 כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

 
נה ביניהם במלואו, וכי העירייה לא תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמות .11.3

תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או 
בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או 

ת הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימ
 יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה. ספקשני הצדדים, וה
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כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב  . 11.4
רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב 

 דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה. שלחה מביתנשעות לאחר ש 72 נתקבלה

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או  .  11.5
 בלבד. עפולההנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור 

 ולראיה באו על החתום:

 

 

 ייהחותמת העיר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספקה  או מ"מ ראש העיר
 

 
 

  

 גזבר העירייה
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 הצעת המציע – ג'נספח 

 
 כבודל

 "(העירייה)" עיריית עפולה
 , עפולה47רח' יהושע חנקין 

 לרכישת כלי רכב 25/2022מכרז פומבי מס'      

 
 תפקיד ממלא____________________, ז.ת, ____________________ מ''הח אני
 ח.פ/ע.מ ____________________ ____________________ אצל________________, ____של

העירייה  שפרסמההצעה במסגרת המכרז שבנדון מטעם המציע  מתכבד להגיש בזאת  "(,המציע" - להלן)
 , כדלהלן:, על פי המפורט במסמכי המכרז"(המכרז)להלן: "

  "(.כלי הרכב)להלן: " _______________________________(: ____מדויק פרטי הרכב המוצע )דגם .1

 .יש לצרף עלון מידע על כלי הרכב 

   :את האפשרות המתאימה[ X-המציע הינו ]יש לסמן ב .2

 יבואן כלי הרכב המוצע

 סוכנות מורשית מטעם היבואן

 חברת ליסינג

   :את האפשרות המתאימה[ X-]יש לסמן ב הרכב המוצע הינו .3

 רכב חדש

 ק"מ 0על רכב מליסינג ב

, וכי נכון זה מהווה כלי רכב 7-10ידה בין -מעריכה כי במסגרת המכרז יירכשו עלידוע לי כי העירייה  .4
הערכה בלבד, ואין בו משום התחייבות העירייה להזמנה בהיקף מינימאלי או בכלל, והדבר נתון לשיקול 

 דעתה הבלעדי של העירייה.

ימי עסקים ממועד קבלת  30תאם לכמות שתוזמן, בתוך הנני מתחייב לספק לעירייה את כלי הרכב, בה .5
ידי העירייה, ככל ותועבר, במשך תקופת -לעת על הזמנה חתומה מטעם העירייה, כפי שתועבר אלי מעת

 ההתקשרות בין המציע לבין העירייה.

 

 

 תאריך:______________
 
 
 
 



 

 
 

 לרכישת כלי רכב 25/2022מס'  מכרז פומבי
 ______________________ האמור במסמכי המכרז  לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו כי בזאת מאשרת חתימתנו

  חותמת+ חתימה                                                                                                                                        

 

28 

 היא כדלקמן:  הכספיתהצעתי  .6

כולל תקופת , הטכני )נספח א( מפרטלואת כלי הרכב בהתאם לתנאי המכרז לעירייה מציע לספק הנני  
 מחירון רכבהאחרון שפורסם עד למועד הגשת הצעתי זו במסגרת  המחירוןמחיר בהתאם לזאת אחריות, 
 "(, בניכוי אחוז הפחתה )הנחה(, כלהלן:המחירון)להלן: "יצחק לוי 

 
 

 שם דגם
 דגם מדויק נא לציין]

 (קטלוגולצרף 

 מחיר מחירון כלי הרכב כולל מע"מ
 למועד הגשת ההצעה(  )מעודכן

 יש לצרף מחירון לוי  יצחק מעודכן*

אחוז הפחתה )הנחה( 
 מוצע ממחיר המחירון

 

מחיר אגרת הרישוי 
 כולל מע"מ 

)לא ישוקלל במסגרת 
 הצעת המחיר(

 
 

 
 

₪ ______________ 
 

 
 _ הפחתה____%__

 (__אחוז______במילים: ו
 

 של כלי הרכבמחירון מחיר המ

 
______ ₪ ______ 

 

 
 

על  )כולל מע"מ(₪  107,000 על סךיעלה במכרז זה לא מובהר, כי המחיר המקסימלי עבור כלי רכב בודד  .7
)כולל מע"מ(, ₪  107,000כלי רכב בשווי של עד  -. קרי, המציע רשאי להציע המעודכן מחירון הרכבפי 

 מפרט הטכני של מכרז זה. דרישות העומד בתנאי הסף ו שהנוובלבד 

המוצע עד למועד משלוח ההזמנה מטעם  כלי הרכבשל שת ההצעה ישתנה מחיר המחירון ככל שלאחר הג .8
, התמורה שיהא זכאי הזוכה לקבל תחושב בהתאם למחיר המחירון העדכני והרלוונטי במועד העירייה

 ידו במסגרת מכרז זה. -משלוח ההזמנה, בניכוי אחוז ההפחתה שהוצע על

לכי הרכב. הצעה שתנקוב בשיעור תוספת למחיר המחירון, למחיר המחירון  לא ניתן להציע תוספת .9
 תיפסל על הסף מבלי שתידון. 

נשוא  כלי הרכבפר מציעים או להזמין את העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מס .10
ההזמנות בין לא יהא בחלוקת  ה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.המכרז ממציע אחד, כראות עיני

 הפחתה כאמור.עקב השינוי/ הפיצול/  המוצע בכדי לשנות את המחיר, פןהיקב תפחתשונים  או המציעים 

 השירותים הצעת המחיר הנ"ל, תהווה את מלוא התמורה שיהא זכאי הזוכה לקבל מהעירייה, עבור מלוא .11
 )למעט כאמור השירותים במתן הכרוכות, והעקיפות הישירות, העלויות כלולרבות אחריות  הנדרשים

 .אגרת רישוי(

 בחוזה הקבוע למנגנון בהתאם, למדד הצמדה תתווסף החוזית שלתמורה לכך המציעים לב תשומת .12
 או כלשהו למדד צמודים המחירים כי המחיר בהצעת מציון או מהתניה להימנע המציע על. ההתקשרות

 .ההצעה לפסילת להביא עלולה כאמור התניה. כלשהי ריבית עליהם שתיווסף

 
 

______________                          __________________ 
 המציע וחותמת חתימה                    תאריך                

 


