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 2020יוני  
                         

 

כלי רכב  למכירת( מזמינה בזה הצעות "המועצה"המועצה האזורית בני שמעון )להלן: 
 שבבעלותה.

במשרדי המועצה בשעות  ללא תמורהבמסמכי המכרז אותם ניתן לקבל סוגי הרכבים מפורטים 
 . 07/06/2020החל מיום    08:00-15:30  העבודה הרגילות 

תחת הכותרת  www.bns.org.ilכמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה בכתובת 
  "מכרזים" -"חוק ומינהל"

וינקוט באמצעים אחרים כל הטעון בדיקה , יבדוק את כל מסמכי המכרזהמציע יקרא את 
ויכלול אותם  םומהות ם, איכותים/רכישת הרכבהנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי 

 במחירי היחידה.
 

דוד פרייברג  בטלפון  מרליוכל המציע לפנות למכרז לשם קבלת ידיעות והסברים בכל הנוגע 
 .050-5611056 , בטלפוןמשה אורה , 050-5236083

 
 מגובה ההצעה כולה. 10%בסכום  אישי חובה לצרף להצעה שיק

את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה 
ידנית במשרדי המועצה, או באמצעות דואר רשום, לכתובת המועצה. על ההצעות להתקבל 

 . 12:00בשעה  21/06/2020במשרדי המועצה לא יאוחר ועד ליום 

 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, 
 .יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז

 

 

 

 ,בברכה

                                     

 ניר זמיר                                      

 ראש המועצה האזורית בני שמעון                                  

 
 

      

http://www.bns.org.il/
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 הודעה ותנאי המכרז

 כללי: .1

 כלי למכירתהצעות עוניינת לקבל ( מ"המועצה"המועצה האזורית בני שמעון )להלן:  1.1

 בהתאם למפרט המצורף כנספח א' למכרז. שבבעלותה, רכב 

 יותר.ניתן להגיש הצעה לרכישת רכב אחד או  1.2

למציעים לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד ו( AS ISהקיים ) םהרכבים יימכרו במצב 1.3

  בקשר לכך.המועצה 

 .טרם הגשת ההצעות למכרז לבחון באופן פיסי את כלי הרכב המוצעים למכירהמומלץ  1.4

 .וכן פרטים אישיים של המציע לכל רכביש לציין בגוף ההצעה את המחיר המוצע  1.5

 הנחיות: .2

ההסכם, ולהחזיר למועצה כל ו הצעהעמוד( על כתב ה כלעל המציע לחתום )בתחתית  .2.1

 .המסמכים החתומים כאמור לעיל במעטפות ההצעה

הצעת המחיר למכרז את  א'כתב ההצעה המצ"ב כנספח על המציע לרשום בדיו ב .2.2

 ., בהתאם לשנת הייצור ותנאיו של כל רכבהמוצעת לפי כל רכב

הזכות לפסול הצעות הנמוכות ממחירון יצחק לוי המועצה שומרת לעצמה את  .2.3

 .30%-הרלוונטי במועד הגשת ההצעות ביותר מ

 10%לפקודת המועצה האזורית בני שמעון ע"ס מטעם המציע יש לצרף המחאה   .2.4

הצעה שתוגש ללא שיק מתאים לא . 21/06/2020מגובה ההצעה כולה, שמועד פרעונה 

 תידון.

דר קירבה לחברי המועצה ועובדיה, בנוסח המצ"ב עכמו כן יש לצרף הצהרה בדבר הי .2.5

 כנספח ג למכרז.

 .מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ימים 30המציע תעמוד בתוקפה למשך  הצעת .2.6

 הרכבים יישאר בבעלות המועצה עד לקבלת התמורה כולה בגין המכירה.מובהר כי  .2.7

ימים ממועד  7על המציע שהצעתו תזכה לשלם את מלוא התמורה למועצה וזאת בתוך  .2.8

תבוטל זכייתו והמועצה שומרת לעצמה את הזכות שאם לא כן קבלת הודעת הזכייה, 

  .למסור הזכייה למציע שהצעתו הבאה בתור
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לעיל בכל  2.4חלט השיק שיימסר בהתאם לסעיף המועצה שומרת לעצמה את הזכות ל .2.9

 ו יחזור בו המציע מהצעתו.מקרה ב

 בלבד. בנקאי שיקתשלום התמורה יהיה באמצעות  .2.10

כל הצעה תוגש למועצה במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה תהיה רשומה כתובת  .2.11

 20מ//2020מכרז מס': המועצה בצרוף המילים 

פרט למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל, לא ישנה, יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב  .2.12

 .במסמכים

 להצעתו גם את המסמכים והאישורים שלהלן:ככל והמציע הינו תאגיד, עליו לצרף  .3

 תעודת רישום של התאגיד המציע. .3.1

 אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד. .3.2

 אישור בדבר היותו של המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .3.3

על פי חוק עסקאות עם גופים  אישור תקף של המציע על ניהול פנקסי חשבונות .3.4
 ציבוריים.

 אישור תקף מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור. .3.5

או הצעה  ,המועצה תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי הוראות אלה .4

המכילה כל הסתייגות שהיא כלפי המחירים או כלפי כל פרט שהוא של מסמכי המכרז או 

  על ידי המציע. נדרשהיה חתומה כשלא ת

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים או פורמליים באיזו הצעה  .5

שהיא במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למועצה, לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, 

א לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם הי הזכיה במכרזלמסור את 

מובהר כי הזכות שמורה למועצה גם לאחר בחינת ההצעות  .איננה ההצעה הזולה ביותר

 ושקלולן.

מבין ההצעות תיבחר ההצעה הגבוהה ביותר עבור על כל כלי רכב בנפרד, העומדת בתנאי  .6

 המכרז.

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שאינן סבירות במידה קיצונית, בין אם מדובר בהצעה  .7

 בלתי סביר, או זולה באופן בלתי סביר. יקרה באופן

ל ההצעה הגבוהה ביותר בעקבות אי עמידה בתנאי מכרז זה, רשאית ועדת סבמקרה בו תיפ .8

המכרזים לפי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז על ההצעה הבאה אחריה כהצעה הזוכה במכרז, 

 וכן הלאה.
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שהינן ההצעות הגבוהות במקרה בו תהינה שתי הצעות זהות או יותר לגבי כלי רכב אחד,  .9

ביותר )העומדות בתנאי המכרז(, תתבצע הגרלה על ידי ועדת המכרזים לבחירת ההצעה 

 הזוכה.

ימים מקבלת הודעת )שבעה(  7המציע אשר הצעתו תתקבל יחתום על החוזה וזאת תוך  .10

 המועצה כי הצעתו נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי המועצה בהודעתה.

ל החוזה, ותשלום מלוא התמורה באמצעות שיק בנקאי כאמור לעיל, יוזמן עם החתימה ע .11

הזוכה למגרש הרכבים של המועצה ויקבל לידו ייפוי כוח לצורך ביצוע העברת בעלות על 

הרכב בו זכה. לאחר סיום הליך העברת הבעלות, יציג הזוכה את טופס העברת הבעלות בפני 

 ו זכה.נציג המועצה ויוכל לקבל לידו את רכב ב

כל האמור לעיל על תוקף  תן תוקף לכל שאר מסמכי החוזה.יחתימת שני הצדדים על החוזה ת .9

אם המציע לא יחתום על החוזה תהיה המועצה  חתימת המציע, יחול גם על חתימת החוזה.

למציע אחר אשר הצעתו נראית לה כנוחה ביותר או  אספקת הטוביןרשאית למסור את 

 מתאימה.

עצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו בוטל המועצה שומרת ל .10

המכרז כאמור, לא תהא למי מהמציעים במכרז, לרבות המציע שהצעתו נתקבלה, זכות 

לתביעה, דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאות, 

  פיצויים וכיוצ"ב.

 . 12:00בשעה  21/06/2020 יש להגיש את ההצעה במשרדי המועצה בשעות העבודה עד ליום  .11

 הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל.

חוזה, יחולו על הביצוע הגשת הצעה ו/או דמי ביול החוזה ומסמכים אחרים הקשורים ב .12

 המציע.

 בברכה,
 

 ניר זמיר
 שמעוןראש המועצה האזורית בני 
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 וכתב ההצעה הרכבים המוצעים מפרט -נספח א'

 

 שם המציע:___________

 כתובתו:___________________________________________________

 : _______________ ח.פ/ת.ז

 מס' טלפון: ____________________

 דוא"ל : _________________________
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 53-551-79 מספר רישוי

 ריו קיהסוג הרכב 
 סמ"ק 1400נפח מנוע 

 לבןצבע 
 274669קילומטרז'
 2012-שנת ייצור

 10/06/21טסט 
 אוטומטגיר 

 00:קודמיםבעלים 
 
 

 כולל מע"מ -סה"כ מחיר מוצע לרכב
 

 ________________________ )כולל מע"מ(
 

 
 23-378-34מספר רישוי

 I35יונדאי סוג הרכב 
 סמ"ק 1600נפח מנוע 

 שחורצבע 
 188956קילומטרז'
 2015-שנת ייצור

 03/06/21טסט 
 אוטומטיגיר 

 00 :קודמים בעלים
 
 

 כולל מע"מ -לרכבסה"כ מחיר מוצע 
 

 ________________________ )כולל מע"מ(
 

 
 44-865-32מספר רישוי

 טויוטה קורולהסוג הרכב 
 סמ"ק 1600נפח מנוע 

 צבע לבן
 203496קילומטרז'
 2015-שנת ייצור

 01/03/21טסט 
 אוטומטגיר 

 00:קודמיםבעלים 
 

 כולל מע"מ -סה"כ מחיר מוצע לרכב
 

 ________________________ )כולל מע"מ(
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 85-155-74מספר רישוי

 סוג הרכב קיה ריו
 סמ"ק 1400נפח מנוע 

 צבע לבן
 306534קילומטרז'
 2011-שנת ייצור

 22/10/2020טסט 
 אוטומטגיר 

 00:קודמיםבעלים 
 כולל מע"מ -סה"כ מחיר מוצע לרכב

 
 ________________________ )כולל מע"מ(

 
 

 
 
 
 
 
 

 94-590-33מספר רישוי
 I35סוג הרכב יונדאי 

 סמ"ק 1600נפח מנוע 
 צבע כסף

 186799קילומטרז'
 2015שנת ייצור 

 03/03/2021טסט 
 אוטומטגיר 

 01:קודמיםבעלים 
 
 
 

 כולל מע"מ -סה"כ מחיר מוצע לרכב
 

 ________________________ )כולל מע"מ(
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 אנו הח"מ, מתכבדים ליתן הצעתנו במכרז כאמור לעיל. .1
שיק הנושא ת.ז זהה לת.ז המציע,  -אישי שלנו )אם מדובר במציע פרטיאנו מצרפים שיק  .2

מסך  10%בגובה הח.פ של התאגיד המציע( שיק הנושא את מספר  -ואם מדובר בתאגיד
 .הכוללת הצעתנו

 מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ימים 30 למשךהצעתנו זו תעמוד בתוקפה  .3
 
 

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

______________________ ______________________ 

 חתימת המציע תאריך
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 החוזה -'בנספח 
 

 חוזה
 

 2017שנערך ונחתם במשרדי המועצה האזורית בני שמעון ביום ____לחודש ____שנת 
 
 בין:
 

 המועצה האזורית בני שמעון
 צומת בית קמה 

 8532400ד.נ. הנגב 
 )להלן: "המועצה"(

 מצד אחד;
 

 לבין:
 

____________ 
____________ 

 "(הקונה)להלן: "
 מצד שני;

 
)להלן:  יםרכבלמכירת לקבלת הצעות  20מ//2020והמועצה פרסמה מכרז מס'  הואיל

 (;"המכרז"
 

את הרכבים שמספרם ___________, ___________, הציע למועצה לרכוש  והקונה והואיל
)להלן:  ____________, ____________, ____________, ____________

 ;כולל מע"מ₪ , בסכום כולל של ________ ("ים"הרכב
 

 כהצעה הזוכה במכרז; הקונהבהצעת בחרה מועצה וה והואיל
 

 וברצון הצדדים להסדיר את ההתקשרות ביניהם במסגרת חוזה זה; והואיל
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 כללי: .1

 המבוא לחוזה ונספחי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.1

תחול ההוראה במקרה של סתירה בין האמור בחוזה זה לבין אחד מנספחיו,  1.2
 שבנספח.

 

 :הקונההצהרות ו/או התחייבויות  .2

מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו התנאים  הקונה 2.1
והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל 

 התחייבויותיו. 

הקונה מצהיר כי הוא בדק את מצבם הפיזי של הרכבים ונתן הצעתו מרצונו  2.2
 .as isהחופשי, וכי ידוע לו שהרכבים יימכרו במצבם 
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 :והעברת הבעלות התמורה .3

₪ עם החתימה על הסכם זה, ישלם הקונה למועצה סכום כולל של ________  3.1
 ., באמצעות שיק בנקאי בלבד("התמורה")להלן: 

מלוא התמורה, יוזמן הקונה למגרש הרכבים של המועצה ויקבל לאחר העברת  3.2
לידו ייפוי כוח לצורך ביצוע העברת בעלות על הרכב בו זכה. לאחר סיום הליך 
העברת הבעלות, יציג הזוכה את טופס העברת הבעלות בפני נציג המועצה ויוכל 

 לקבל לידו את רכב בו זכה.

 התמורה האמורה לעיל הינה מלאה וסופית. 3.3

 .קונה יישא בכל הוצאה נלווית לביצוע הסכם זה, לרבות הובלת הרכבים לרשותוה 3.4

אגרות ומיסים למיניהם, החלים על הרכב או בקשר אליו מיום החתימה על   3.5
 .העברת הבעלות, יחולו על הקונה בלבד

 

 הפרות ותרופות: .4

איזו מהתחייבויותיו  הקונהמבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה, הפר  4.1
ם מדרישת המועצה, תהיה מיי 7על פי מסמכי החוזה ולא תיקן את ההפרה בתוך 

המועצה זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנים לה על פי חוזה זה או 
לא תהיה כל זכות לפיצוי  ולקונהלאלתר  הקונהעל פי כל דין, לבטל את החוזה עם 

 בשל כך, בין על פי דין ובין על פי חוזה זה.

י לגרוע באמור לעיל, בכל מקרה של הפרת התחייבויות מהתחייבויות הקונה, מבל 4.2
תהיה המועצה רשאית לחלט את השיק שנמסר לה על ידי הקונה עם הגשת הצעתו 

 במכרז.

 

 שונות: .5

אינו רשאי להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי חוזה זה, כולן  קונהה 5.1
 או מקצתן, לאחר ו/או לאחרים.

המועצה רשאית להסב ו/או להמחות זכויותיה וחובותיה על פי חוזה זה, כולן או  5.2
 מקצתן, לאחר ו/או לאחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לא יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום או נכס כנגד התחייבויות המועצה  קונהה 5.3
 על פי הסכם זה.

 .קונהל ההוצאות ביול הסכם זה והוצאות אחרות באם יהיו יחולו ע 5.4

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה כל עוד לא הודיע צד למשנהו בכתב  5.5
ובדואר רשום על שינוי כתובתו. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב 

שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום,  72כנתקבלה על ידי הצד השני כעבור 
 סירתה.ובאם בוצעה במסירה ביד תחשב כנתקבלה עם מועד מ

סמכות השיפוט המקומית בכל סכסוך בקשר עם הסכם זה לרבות בעניין תוכנו,  5.6
 פרשנותו ו/או ביצועו ניתנת לבית המשפט המתאים בעיר באר שבע ולו בלבד.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

______________________  ______________________ 

 קונהה  המועצה
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 נספח ג

      על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצההצהרה 

 

 לכבוד 

 המועצה האזורית בני שמעון )להלן: "המועצה"( 

 

 

 א.ג.נ.,

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן: "המציע"( במסגרת  .1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   20מ//2020הצעתי במכרז מספר 

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע   כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  89.  סעיף 2.1

שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד 

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 ובע כדלקמן:הק 1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  59סעיף   . 2.2

זוגו, סוכנו או שותפו, -"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן

כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לענין שיש 

בלת שירות לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר ק

מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה 

 א)ב( לגבי חברי המועצה."89כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות   12כלל  . 2.3

 :המקומיות הקובע

  -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .  3

ת ואף לא מי שאני לו  . בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחו3.1

 סוכן או שותף.

. אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים 3.2

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 

 בו. 

 ות..  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברש3.3

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .4

 מסרתי הצהרה לא נכונה.
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( לצו 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

יה ובאישור שר מחבר 2/3המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

א' )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,  89הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .6

 אמת.

 

 תאריך:_______________ 

 

 

 שי חתימה של המציע:_____________________חתימת מור

 

 

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי , אישור עו"ד : _________________

 


