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   מסמך א'
  

         

   הזמנה להציע הצעות 

  

  4/4מסוג מיול דיזל דגם  לרכישת כלי רכב , מזמינה בזאת הצעות   "מועצה"הלהלן: ג'ן -המועצה המקומית בית
PRO –  הכל כמפורט במסמכי המכרז., )להלן כלי הרכב(   חירום ובטחון עבור מח'  קוואסאקי   

  

באתר   ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום לצורך הגשת הצעה, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרז
 .  JANN.MUNI.IL-WWW.BEIT המועצה המקומית  

 
עד   ₪8:30 שלא יוחזרו, ממחלקת גביה במועצה בימים א' עד ה' משעה  500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 

15:30  . 
  

סגורה ללא סימני  יש להגיש במעטפה את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, 

( בנוכחות  מועצה, ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים ב13/2021 מכרז פומבי מס–זיהוי של המציע עליה מצוין  
 .  14: 00עד השעה  21/11/2021  וםילא יאוחר מ , המי מטעמ   /מזכירת המועצה

  

 .  הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 
  

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.   

  

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.  

  

  

 
 ראש המועצה  ראדי נג'םעו"ד  
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   מסמך ב'
 

 ג'ן  –המועצה המקומית בית                                 
 

   תנאי המכרז והוראות למשתתפים

   

 נשוא המכרז   .1

, כמפורט במסמכי המכרז וכן  ("כלי הרכבלהלן: ") מזמינה בזאת הצעות  ("המועצהלהלן:" ) .א
") תיאור השירות הנדרש עפ"י מכרז זה מפורט  השירותהענקת אחריות לכלי הרכב (להלן ביחד:" 

 במסמכי המכרז.  

   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל השירות: .ב

 . ' והמצורף כנספח   בעל המאפיינים המפורטים במפרט הטכני כלי הרכבאספקת  .1

ממועד משלוח הזמנה חתומה מטעם המועצה למציע   יום לכל היותר  10 תוך  כלי הרכב פקתאס .2

 .  ג'אן בית, במועצה, ליעד עליו תורה ההזוכה

   , כמפורט במפרט הטכני.כלי הרכבתשלום אגרת הרישוי ומתן אחריות על   .3

אינה מתחייבת להיקף רכישה מינימלי מכח המכרז, אולם בסמוך לאחר בחירת הזוכה    המועצה .ג
אינה מתחייבת לבצע את   המועצהבמכרז זה, בכוונתה לבצע רכישה של כלי רכב אחד. יובהר, כי 

  הרכישה ותהא רשאית אף לבטל את המכרז, והזוכה לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין כך. 

את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת , כאשר במכלול  המועצה אינה מתחייבת לקבל  .ד
 הדברים ייבחנו גם מחיר , עלות שירות, זמינות ומועד אספקה. 

 עד תום תקופת האחריות של כל כלי רכב שיירכשו מכוחו.     תוקפו של החוזה מכוח מכרז זה הינו .ה

 מסמכי המכרז   .2

   מסמכי המכרז:מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד ,המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד  

  הזמנה להציע הצעות.   -   מסמך א' 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.         -    מסמך ב' 
 הצעת המציע.                     -  מסמך ג' 
   חוזה.                 -  מסמך ד' 

תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,                              (1)   - מסמך ה'
     .1976  -התשל"ו 

אישור בדבר תשלום מע"מ ודיווח על עסקאות לפי חוק עסקאות גופים                                  (2)                         
 .  1976   -ציבוריים, התשל"ו

 
 מפרט טכני.        - 'ומסמך            
 רשימת מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.       - 'זמסמך  
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 השתתפות במכרז   .3

  המצטברים המפורטים להלן:רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד בכל תנאים  .א

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על   .1
   ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.

, כמפורט  1976  -מציע שעומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2
   בתצהיר ואישור המצורפים מסמכי המכרז.

   בכל דרישות המפרט הטכני. מציע שכלי הרכב המוצע על ידו עומד  .3

כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם   .ב
בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל  

   לפי העניין . תקופת החוזה/ ההארכה ,

  

 הצהרות המציע   .4

ם כהצהרה ואישור שכל פרטי  הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה .א
הירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע  בהמכרז ומסמכי המכרז ידועים ו

הנדרש ,בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, מבין ויודע את כל התנאים  
הנדרשים לאספקת כלי הרכב והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת  

כל הידיעות ,הכישורים והסגולות  ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את 
המקצועיות והאחרות הדרושים לאספקת כלי הרכב נשוא המכרז ,כי הוא עומד  

בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא  
 הכל כמפורט במסמכי המכרז.     -לספק את כלי הרכב 

תנאי המכרז, על  הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל  .ב
  מסמכיו, לרבות החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת. 

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או   .ג
לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  

   במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 ת שינויים והסתייגויות  איסור הכנס .5

    אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז . .א

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום    המועצה .ב
   הסתייגות המציע מתנאי המכרז/החוזה, ולפסול את הצעת המציע.

 מסמכים   .6

 : (המכרזת בנוסף למסמכים הכלולים בחובר )כל מציע יצרף להצעתו 

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור על ניכוי מס במקור מטעם   .א
   . (מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"חמקור/העתק  )פקיד השומה 

, בנוסח  1976 –אישור ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ב
   .(2)ז-ו  (1)המצורף למסמכי המכרז כמסמכים ז

המוצע על ידו, לרבות עלון מידע על כלי הרכב והצהרה   כלי הרכבדגם ופרטי  .ג
   על כך שכלי הרכב עומד בדרישות המפרט הטכני. (במסגרת מסמך ג')חתומה 
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אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן ,עליו לצרף   .ד
   את המסמכים הבאים:

ינו במסגרת סמכויות  ירות האישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי מתן הש  (1
כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי   ,התאגיד

הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב  
את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן  

 השירות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.  

   שמות מנהלי התאגיד.  ( 2 

שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את      (3 
   התאגיד.

   כתובת משרדו הרשום של התאגיד.  ( 4 

 

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו   .ה
בשם השותפות וקבלת  לצרף אישור עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה 

   החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש   .ו
מהמציע להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,  

  נשוא המכרז וכיוב' (מומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע השירות  
לרבות המלצות). המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים  

להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא  
    כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות  .7

רכב  השהוא מציע בגין אספקת כל כלי    המחיר  את  (  מסמך ג ')ן בהצעתו  המציע יציי .א
   ויתר התחייבויותיו מכח המכרז, לרבות עבור תקופת האחריות.  

    

כמפורט בהצעה   .ב ע"י המציע,  ")המחיר המוצע  כל   ("מחיר התמורהלהלן:  כולל את 
ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירות  

, המכרז  תנאי  פי  רישוי    על  אגרת  אחריות,  ,אישורים,  ,ביטוחים  אדם  כוח  לרבות 
למען הסר ספק   ורק מע"מוכיו"ב.  אך  יתווספו  הזוכה לשאת למחיר התמורה  על   .

תערוך את הביטוחים הנדרשים  מועצה  ה  כמו כן ,בהוצאות אגרת הרישוי לכלי רכב .
   לכלי הרכב. המחירים לא יוצמדו למדד כלשהו.

 

' לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס,  במבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  .ג
   בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

ע למלא הצעתו  ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המצי  .ד
'(  מסמך ג)טופס ההצעה  ,'(מסמך ד )כמפורט דלעיל ולחתום על גבי החוזה 

, וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של  ('ומסמך  ) והמפרט הטכני 
המכרז עלולה להביא לביטול   מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי

   .ההצעה

כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה   .ה
תהיה רשאית לדרוש    מועצהיום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. ה  90למשך 
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והמציע חייב יהיה    מועצה מהמציע להאריכה לתקופה נוספת כפי שתורה ה
 לעשות כן.  

 אופן החתימה על ההצעה  .8

י החתימה של המציע אם זה יחיד, חברה, תאגיד יש להגיש הצעה חתומה ע"י כל מורש
 .  המציעכן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם או שותפות של תאגידים . 

   מועצההחלטות ה .9

וועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו ,בחוסנו הכלכלי,   .א
  שוריו של המציע לספק את כלי הרכב בטיב מעולה, ובמחירי הצעתויבנסיונו ובכ

של המציע, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז  
ן כי וועדת המכרזים תהיה רשאית  יו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוי והוראות

לבחון את כושרו של המציע לספק את כלי הרכב ולעמוד בהתחייבויותיו נשוא  
    מכרז זה גם על סמך נסיונה הקודם עמו.

ל את המכרז ו/או להחליט על דחיית רכישת כלי הרכב  רשאית לבטמועצה ה .ב
ו/או בהתחשב    מועצהלמועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה 

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים   מועצה. המועצהבתקציב שיעמוד לרשות ה
חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל, או לבצע את  

   ת המותרת לה על פי דין.הרכישה בכל דרך אחר

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו,   .ג
מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל  
פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור ,והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל  

   רך כל שינוי בתמורה שתשולם לו. מין וסוג ולא ייע

 חובת הזוכה עפ"י המכרז  .10

  מועצהולהחזירו ל (מסמך ד' )הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף למכרז  .א
לזוכה בדבר זכייתו   מועצהימים מתאריך הודעת ה 7כשהוא חתום עפ"י דין, תוך  

 במכרז. 

ימים מיום בו    7זוכה שנדרש לחתום על החוזה, ולא החזירו כשהוא חתום בתוך  .ב
הודע לו על זכייתו כאמור לעיל ,תבוטל זכייתו וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר  

לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי   .מועצהשיעמוד לזכות ה
  עם מציע אחר במקומו  . מועצהעקב התקשרותה של ה

הזוכה במכרז יידרש לספק את כלי הרכב בהתאם להזמנה תקציבית חתומה, כפי   .ג
  . מועצה שתועברנה אליו ע"י ה 

הזוכה לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו   .ד
   ו/או התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

בנוסח החוזה   יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים .ה
   ובמסמכי המכרז.

 התמורה   .11

ומלוא השירות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי     בגין אספקת כלי הרכב .א
  , מועצההצעתו, במכפלת מספר כלי הרכב שסופקו בפועל והמאושרים על ידי ה
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, ולאחר העברת הכספים למועצה מהגוף המממן )משרד  ובכפוף לתנאי החוזה
   .הפנים(

מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין אספקת כלי   מובהר בזאת, כי .ב
הרכב, וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא,  

הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל  
התחייבויות המציע נשוא החוזה. כן מובהר, כי לא יתווספו למחירים אלה  

ם נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד ואגרת רישוי  סכומי
 לכלי הרכב. על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין.  

  תערוך את הביטוחים הנדרשים לכלי הרכב. המועצה            

 עדיפות בין מסמכים   .12

מקרה של סתירה, אי התאמה יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל  
אות החוזה/  או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה/ הנספחים, תכרענה הור

 .  הנספחים, לפי העניין

 

 

   ________________________ 
   עו"ד ראדי נג'ם        

המקומית   ראש המועצה      
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   נספח ג'        לכבוד 
 המכרזים   ועדת

   מקומית בית ג'אן מועצה 

 
   הצעת המציע

 

____________ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש  _ ___ _ ____אני הח"מ___  
.  ("כלי הרכבלהלן:" ), כהגדרתו במסמכי המכרז מועצת בית ג'אןעבור   כלי הרכבבזאת הצעתי לאספקת 

הרכב, לרבות   וכן מתן תקופת אחריות לכלי מיום ההזמנה   ימים 10בתוך  בבית ג'אן וכן למסירתו ביעד  

 .                ("השירות" :להלן ביחד)פה זו תיקונים בתקו
הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז,  תנאי השירות, טיב כלי הרכב וכל הגורמים   .1

האחרים המשפיעים על השירות, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את  
לי הרכב ואני מציע לקבל על עצמי את כל  הנני יודע את כל הפרטים הנוגעים לאספקת כ הצעתי .

ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את כלי  
הרכב ו/או כל חלק מהם בהתאם להצעתי, לפי המחיר המקסימלי הנקוב לעיל, בניכוי אחוז  

 ההפחתה שציינתי בהצעתי.   

   מתחייב בזאת כי:ומסכים  ,אני  מצהיר .2
הנני בעל הידע ,המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע   .2.1

   בויותי מכח המכרז, בהתאם לכל מסמכי המכרז.יהתחי 
הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך    .2.2

נני מצרף את כל המסמכים  , ולראיה ה 3, סעיף  (מסמך ב')תנאי המכרז והוראות למשתתפים 
   הנדרשים במסמך ב.'

הנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז    .2.3
   ומסמכיו, לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לאספקת כלי הרכב.

  המוצע על ידי עומד בכל דרישות המפרט הטכני. כלי הרכב   .2.4
 

המוצע על ידי עבור אספקת כלי הרכב נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי  הנני מצהיר, כי המחיר   .3
וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקתם על  

   פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותי נשוא החוזה. 
תמורה נוספת בגין אספקת כלי הרכב נשוא המכרז, על כל  מובהר לי בזאת, כי לא תשולם לי כל  

הכרוך בכך, מעבר למחירים המוצעים על ידי ובכלל זה, לא ישולמו לי הפרשי הצמדה ,למעט  
תערוך את הביטוחים הנדרשים לכלי הרכב אולם לא תישא   מועצהבשיעורו עפ"י דין. ה ,מע"מ

 אגרת הרישוי.  בתשלום עבור 
ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתי במכרז ,אחתום על החוזה ואחזירו    7ך הריני מתחייב כי התו

 כשהוא חתום.   מועצהל
  

אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות   .4
לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד    4בסעיף 

תהא רשאית לפעול עפ"י כל זכות או סעד שיעמדו  מועצה וה מועצהאת זכותי להתקשר עם ה
 ת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.   לרשותה עקב הפר

 
תנאי  )   כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז  הנני מצרף להצעתי את  .5

. ידוע לי, כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני  (המכרז והוראות למשתתפים 
רותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון,  להציג כל מידע/ מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשי

התאמתי לאספקת השירות, לרבות המלצות וכי אני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/  
 להנחת דעתה.   המסמכים ,

   
   ידוע ומוסכם עלי כדלקמן: .6
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במידה ואזכה במכרז דנן, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על   .א
   וכן בקבלת כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע המכרז.  מועצהידי גזברות ה

איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה וכי היא רשאית לבטל את     מועצהה .ב
 המכרז ו/או לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים לרכישת כלי הרכב או כלי רכב אחרים.  

  

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות   90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .7
ימים   90יוארך תוקפה של הצעתי למשך  מועצה  כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש ה

נוספים .אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד  
, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא  וכל אחד מהם לחוד

  על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.
  

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת   .8
   אותי כאמור דלעיל.

    

 : , ' ולפי המפרט בנספח רכב, הנני מציע לספק את כלי ה .9
 

 _______________________ש"ח    קוואסאקי – PRO 4/4מסוג מיול דיזל דגם  -

 )במלים: ______________________________________________(    
 
המציע רשאי להציע הצעה עבור  על חשבונה.      תערוך את הביטוחים הנדרשים לכלי הרכב ,   מועצהה

    רכב אחד בלבד או עבור שני כלי רכב. 
 

  יש לצרף את שם הדגם ופרטי כלי הרכב המוצע, לרבות עלון מידע על כלי הרכב.

 
 

 ____________________________ ת.ז./ ח.פ. ____________/_____________    שם המציע: 

  

 תיאורו (אדם, חברה, שותפות או אחר) נא לפרט:_________________________   

  

 כתובת: _____________________________ טלפון:_______________________________   

 

  

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:  

  

 ____________________________________________________________ 

  

 
    __________________________________________________   חתימות:

 ( ' אה פרוט דרישות לחתימות במסמך בר)
 
 
 
 

  
 _____________________.    תאריך:     
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 (  "כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב(אישור חתימה:  

  

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:  

  

 (ימולא כשהמציע הוא אדם) "ה __________ ת.ז. ___________ ה .1

  
 (ימולא כשהמציע הוא תאגיד))__________ת.ז. ____________ה"ה  .2

  
 ה"ה __________ת.ז____________ .  

  
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה  

 בפני.  

 

  _______________                  ________________    
 חתימה            תאריך              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   מסמך ד'
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 חוזה 

   

    2016   ____________לחודש      _____________ ביום    בית ג'אןשנערך ונחתם ב

   

    מועצה מקומית בית ג'אן בין:          

 וגזברה          מועצהבאמצעות ראש ה    

                                                                                                       ("צה מועהלהלן:" )    

 מצד אחד; 
 _______________, ת.ז./ ח.פ____________ .  לבין:        

_________     מרח'  עמו מר _____________ ת.ז______ באמצעות המורשה מט    

 _____________________ טל' ____________ פקס_________   

   ("הספק להלן:"  )               

 מצד שני ;                                                                                                             

  
עבור   לרכישת כלי רכב ______מכרז מס '  מועצהוביום  __________   פרסמה ה     

 מסוג ____________________________   ; מועצה מקומית בית ג'אן
 
  ____________________________________________________ 
  

 הואיל:

  

  והואיל: והספק הגיש הצעתו למכרז הנ"ל;   

  
  והואיל: ___ המליצה על קבלת הצעת הספק;  ___וועדת המכרזים בישיבתה מיום _____ 

 
________ מיום_________ _    ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס'      

 ביום __________ להתקשר עם הספק בחוזה זה;   מועצהראש ה החליט 

  אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

  והואיל:

  
  

  המבוא:
 המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.   .1

  
  הגדרות

אלא אם  ) יו למונחים להלן, ההגדרות בצידן בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יה .2
   :(ונה אחרת משתמעת מגופו של ענייןכו

   לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו.  -" מועצהגזבר ה" .א
   .מועצה מקומית בית ג'אן      -" מועצהה" .ב
קוואסאקי  עבור מח' חירום ובטחון    – PRO 4/4מסוג מיול דיזל דגם        -" כלי הרכב" .ג

 .  (מכרזבמסמך ז' )
על גבי הזמנה תקציבית   המועצהקת כלי הרכב במועד ובמקום שתורה אספ -" השירות" .ד

ו/או המנהל ו/או המורשים מטעמה לצורך   מועצהחתומה שתועבר לספק, עפ"י הוראות ה
 .  נספח ז'  מכרז זה וכן מתן אחריות לכלי הרכב, כמפורט במפרט

 לשמש כמנהל לצורך חוזה זה.   מועצהמי שהוסמך על ידי ה  - " המנהל" .ה
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וסמכים, וכן כל מי שפועל בשמו ומטעמו  לרבות נציגיו של הספק ומורשיו המ  -" הספק" .ו
 במתן השירות.  

עובדיו של הספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה      -" עובדי הספק" .ז
ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו באספקת כלי הרכב 

 או למחדליו .    או בקשר אליהם וכל מי שהספק אחראי על פי כל דין למעשיו
 

   מסמכי החוזה .3
   כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה. .א
בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה   .ב

ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה ,ובהיעדר הנחייה אחרת מאת 
 מכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה.  המנהל, כוחה של זו שבנספחים עדיף ו

   מהות השירות .4
כלי רכב מהסוג המפורט במפרט    מועצהבכפוף לאמור בחוזה זה ובנספחיו, מתחייב הספק לספק ל

הטכני ,במועד ולמקום אשר יצוינו בהזמנה תקציבית חתומה שתועבר לספק. מבלי לגרוע מן  
   האמור לעיל, יכלול השירות את המפורט להלן:

 

     .  המאפיינים המפורטים במפרט הטכני אספקת כלי רכב בעל  (1

מועצה  , ליעד עליו תורה ה ימים מיום ביצוע ההזמנה ע"י המועצה 10אספקת כלי הרכב בתוך     (2
  .בית ג'אןב

  מתן אחריות על כלי הרכב ותשלום אגרת הרישוי עבור כלי הרכב, כמפורט במפרט הטכני.    (3

 עובד מטעם המועצה לשימוש בכלי הרכב. הדרכת    (  4
 

   התחייבות לביצוע .5
מוסרת בזאת לספק, על פי צרכיה, בכפוף לתקציבה המאושר על ידי גזברות  מועצה  ה .א

ובהתאם לשיקול דעתה והספק מקבל בזאת על עצמו לספק את כלי הרכב  מועצה  ה
אחרים, שיוזמן/יוזמנו מכח המכרז, הכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז ה

   להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו .  

עם הספק מכוח חוזה   מועצהלמען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת במפורש, כי התקשרות ה .ב
וכן בקבלת כל   מועצה זה וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי גזברות ה

משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים  קציביים וההשתתפות של התהאישורים 
   לממן או להשתתף במימון השירות, ככל שישנם.  

רשאית שלא לרכוש ממנו את  מועצההספק מסכים ומצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שה .ג
ב' לעיל ואם מחמת סיבה אחרת  -כלי הרכב, אם מחמת אחד הטעמים המנויים בסעיפים א' 

הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או  כלשהי בהתאם לשיקול דעתה 
   סעד אחר בגין כלי הרכב שלא נרכש ממנו כאמור .

,אם לא יסופק כלי הרכב   עפ"י כל דין  מועצהמבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיה של ה .ד
  תהיה רשאית להזמין את אותו כלי רכב או כלי רכב אחרים מספק אחר או מועצהבמועד, ה

   לפרסם מכרז חדש או לפעול בכל דרך העומדת לרשותה עפ"י דין.

   הסבת החוזה העברת זכות .6

הספק לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט   .א
 בכתב ומראש . מועצה אם קבל תחילה הסכמה לכך מאת ה
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לפי חוזה זה  מועצה סכום כלשהו מה הספק לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת  .ב
  .מועצה אלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר ה ,לאחר

    אמצעי בטיחות וזהירות .7

הספק מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בביצוע התחייבויותיו מכח  .א
 המכרז.   

תחייבויותיו נשוא חוזה  מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, הספק מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע ה
זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין,  

  1954 – לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 
להלן:"  )    1970  –נוסח חדש), התש"ל  ופקודת הבטיחות בעבודה (  ("חוק ארגון הפיקוחלהלן" )

       העבודה.  והתקנות על פיהם ,בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד ("הבטיחות פק'

 

   מקצועי ושמירה על דינים ספק   .8

הספק מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי לספק את כלי הרכב ו/או כי יש בידו את   .א
  הרלבנטיים לספק את כלי הרכב.כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות  

עוד מצהיר הספק, כי אין בהתקשרות עפ"י חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות  .ב
פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות  

 כאמור.  

   תקופת החוזה .9

    ., דהיינו עד ליום ____________תוקפו של החוזה הינו עד תום תקופת האחריות על כלי הרכב

   נזיקין לגוף או לרכוש .10

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות  .א
ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי מתן  
  השירות ובקשר אליו, במישרין או בעקיפין ,לגופו או לרכושו של אדם/ גוף כלשהו לרבות

ו/או לספק ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר   מועצהל
 (נוסח חדש)  כלשהו, ובכלל זה יהיה הספק אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין

, לפי  (ים)ו/או הניזוק מועצהויהיה חייב לפצות ולשפות את ה  ,ו/או לפי כל חוק אחר
והוצאותיו, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך, ובכל המקרה, על חשבונו  

, עובדיה, מועצה). הספק משחרר לחלוטין ומראש את ה  דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו(
שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או  

ו קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה  נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/א
   מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

 

הספק מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר   .ב
י מתן השירות  הנמצא בשירותו של הספק, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כד

ו/או בקשר איתו ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע  
בגין כל תשלום שתחויב  מועצה התחייבויות הספק עפ"י חוזה זה. הספק יפצה וישפה את ה

   לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.  



 ג'ן -ביתהמועצה המקומית 

 13/2021מכרז מס' 
 

 שם החותם  חתימה וחותמת תאריך  

גרמו לה עקב שגיאה  בגין כל פגיעה או נזק שי מועצההספק יהיה אחראי וישפה את ה .ג
 מקצועית של הספק ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.  

ג' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או  -א'  למען הסר ספק, אחריותו של הספק כמפורט בס"ק .ד
   מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחיבויותיו מכח חוזה זה.

תהא רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד    מועצהה .ה
י הספק בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופ 

 . מועצהומוחלט לשביעות רצון ה

  מועצהמבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו ל .ו
יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הספק    מועצהו/או שעל ה

רשאית לקזז מהסכומים   מועצהו/או מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה ה 
    המגיעים ממנה לספק.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק הנובעת ממהות השירות, כמפורט   .ז
   במסמכי המכרז.

 

    ספקניכוי כספים מה .11

ו/או בגין כל דבר   מועצה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו לספק, מאת ה   מועצהה
ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו  

מהספק בהתאם לחוזה זה    מועצהמסעיפי החוזה ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו ל
לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי הספק ו/או עובדיו    מועצהו/או שעל ה

מאת הספק מכח חוזה או מקור   מועצהאו מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע ל/וו/או מועסקיו  
לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על   מועצהשהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של ה

 דרך אחרת .  ידה בכל 
 ₪ בגין כל יום איחור כאמור.   1500במקרה של איחור באספקת כלי הרכב, יקוזז מהתמורה סך של 

   התמורה .12

והגשת חשבונות    מועצהבפועל לשביעות רצון הוהשירות המבוקש כנגד אספקת כלי הרכב  .א
באופן ובמועד כמפורט בחוזה זה וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על 

אם להצעתו  בהתע"ס _______________ לספק תמורה קבועה מועצה נספחיו, תשלם ה
במכפלת כלי הרכב שסופקו בפועל עפ"י הזמנה תקציבית חתומה   במסמך ג' למסמכי המכרז

 ומאושרת שנמסרה לידו בטרם אספקתם.  

התמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין   .ב
כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים  

חייבויות הספק והוא לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה או לכל סכום נוסף  כיסוי מלא לכל הת 
 אחר.   

 .  מועצהעל אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי ה .ג

    הגשת חשבונות ואופן החישוב .13

חשבונית מס "מקור" לתשלום במועד אספקת כלי הרכב, בהתאם   מועצההספק יגיש ל .א
   ("חשבוניתלהלן: " )בכפוף לחוזה ו/או הזמנות תקציביות מאושרות כדין להצעתו 
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ימים מיום קבלת הכספים מהגוף המממן, דהיינו , משרד  שבועלספק תוך  התמורה תשולם  .ב
 הפנים. 

 

בדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי הספק ויאשרם מועצה או מי מטעמה תה .ג
שלמותם בחתימתו, בחלקם או במלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, 

הבלעדי. מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים  הוכיו"ב, בהתאם לשיקול דעת 
ואם או בחלקם, רשאי  בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדוייקים, במל

המנהל שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע השלמות או החלפות הנדרשות לפי שיקול דעתו  
 הבלעדי, והספק מתחייב לעשות כן באופן ובמועד אשר יידרש ע"י המנהל .  

יום לא יהווה   14אשר לא יעלה על מועצה מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום מצד ה .ד
 לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור. הפרה של חוזה זה והספק  

   ביטול ההסכם .14

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים, כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של   א.
בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין במקרה של   מועצהחוזה זה ויזכו את ה

רשאית, בהודעה בכתב,  מועצההפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא ה
לבטל את החוזה ולהשלים את ביצוע השירות בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולחייב  

הא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה  הספק בהוצאות הכרוכות בכך. נמסרה הודעה כאמור י
.מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לספק כל זכות  

 :  מועצהלקבלת תמורה כלשהי מאת ה

כשהספק פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס  (      1
כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על  נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו 

פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע  
לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או  

 .   1983 –תשמ"ג  (נוסח חדש(פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות 

כשהספק מסב את ההסכם כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע       (   2
 בכתב ומראש .   מועצההתחייבויותיו מכח ההסכם ללא הסכמת ה

 כשהספק מסתלק מביצוע ההסכם, להנחת דעתו של המנהל.     ( 3 

כשהספק אינו מספק את כלי הרכב או את חלקם, או כשהוא מפסיק את מהלך   (      4
תם או שהוא אינו מספקם לפי לוח הזמנים ואינו מציית להוראה בכתב  אספק

להתחיל או להמשיך באספקתם בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים, או כאשר הספק  
ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו את  

בהתראה, או   ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב
כאשר המנהל התרה בספק ו/או מי מטעמו כי השירות המבוצע על ידו, כולן או  

מקצתן, אינו לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים  
 לשיפור.   

 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהספק מתרשל בזדון בביצוע ההסכם.     ( 5 
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שהספק או אדם אחר בשמו, נתן או הציע   ,הוכחות להנחת דעתה מועצהכשיש בידי ה (    6
לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר  

 החוזה .     הכרוך בביצוע 

 ק את כלי הרכב עליהם הוסכם בהסכם בין הצדדים.  הספק אינו מספ   ( 7 

הספק אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך    ( 8
 ההוראה  .   הזמן שנקבע לכך ע"י נותן 

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק ו/או נגד מי מבעלי    (     9
 יו .  מניותיו ו/או מנהל

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה,    (    10
או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על  

 התקשרות עם הספק.   

 הצהרה ו/או נתונים שאינם מדויקים במסגרת תפקידו .   מועצההתברר כי הספק מסר ל  ( 11 

 ד ,'7א ,'7, 6,  4כשהספק הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:   ( 12 

 . 22,  19, 18, 16ו ,'15א ,' 15, 14,  8- 10ט ,'7ז ,'7                      

נקיטה בצעדים המפורטים בסעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות הספק עד   ב.
   מועד ביטול החוזה כאמור .

בזכויותיה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין כביטול ההסכם על ידי   מועצהלא יראו בשימוש ה .15
הודיעה על כך במפורש ובכתב, והספק יהיה חייב לעמוד בכל   מועצה,אלא אם המועצהה

 התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.  

ל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת  תהא רשאית לבט מועצהמבלי לפגוע באמור לעיל, ה .16
ימים .במקרה כזה יראו את ההסכם   30ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, וזאת בהתראה של 

כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי הספק בשל ביטול ההסכם על ידי  
ו, בהתאם לתנאי ההסכם,  כאמור בסעיף זה, יהיה הספק זכאי לקבלת התמורה המגיעה ל  מועצהה

על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת  מועצה בגין כלי הרכב שסיפק בפועל לשביעות רצונה של ה 
, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם  מועצהההסכם עפ"י הודעת ה

ה לספק כל  להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינ
טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין,  

 כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם  .  

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם  מועצה השתמשה ה .17
ה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו לספק כל  וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק

טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה  
יהיו על חשבון הספק והוא ישא בנוסף   מועצה במוניטין .הוצאות השלמת רכישת כלי הרכב ע"י ה 

ת כתמורה להוצאות משרד כלליות  מסכום ההוצאו 5להוצאות האמורות גם בתוספת בשיעור %
והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק  מועצה ואחרות. ספרי ה

ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן .מובהר, כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות  
לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין  מועצה דלעיל כדי לפגוע בזכות ה
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נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת ההתקשרות, בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י  
 הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.      

    שמירת זכויות .18

ית לה על  ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנ מועצה שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של ה 
פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת  

על   מועצההתנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הספק, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה ה
 זכותה בכתב ובמפורש .  

 

  תרופות .19

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין  
 במקרה של הפרת החוזה .  

   כללי .20

מוסכם בזה, כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד  
 פני חתימת החוזה.   לחוזה לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, ל

   הודעות .21
 כתובת הצדדים הם  :   

   2499000 בבית ג'אן,  751ת.ד.  מועצה מקומית בית ג'אן 

 
 __________________________________    -הספק 

שעות   72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 
 מיום משלוחו כדבר דואר רשום . 

  ולראיה באו על החתום: 

  

     
     __________________     ________________________ 
 

 ג'ן  -המועצה המקומית בית     הספק        
 
 

 ____________________                        חותמת :  ___________________ 
 חותמת מועצה          

 
 

 אישור         עו"ד 
 

 הריני לאשר בזה כי הנ"ל חתמו    בפני  ,  ביום _______________   
 
 

         ________________ 
חתימה           
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    מסמך ה           
       

   1776 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

  
 מועצה מקומית בית ג'אןלכבוד:  

  

  
   1776 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

  
אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________,  
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:  

חוק להלן: ") 1976  –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
  "כלי הרכב" לאספקת     9201/5   , כחלק מהצעה במכרז פומבי  ("עסקאות גופים ציבוריים

בהתאם למכרז האמור. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה   מועצת בית ג'אן  עבור 
 עסקאות גופים ציבוריים.   המשמעות הנתונה להם בחוק

  
עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,   .2

חוק שכר  להלן:" ) 1987 –לא הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),  )ם זרים ו/או לפי חוק עובדי ("מינימום

   . ("חוק עובדים זרים:" להלן) 1991  –התשנ"א 

  
לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר  .3

במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות  -מינימום ו/או חוק עובדים זרים 
   ממועד ההרשעה האחרונה . 

  
 . הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .4

  

  

     ________ ________              ____________________   

 חתימת המציע                                     תאריך  

 
 אישור

  

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני  

במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה  

במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה:  (עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ 

,  (ך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמהבמציע והמוסמ המשמש בתפקיד________________

ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם  

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.  

  

   ___________________           
 חתימה וחותמת עו"ד                                                       
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 אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 
 1776-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

  

אני הח"מ  _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים   .11

   , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו 

 

___________ ______                      __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם                                        שם           

 
פי פקודת מס הכנסה וחוק מס  -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על  .א

 .  1975-ערך מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך   .ב

  מוסף.

ה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני  אישור ז .12

ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או  

   נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

   תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום.**_____________________________  .13

  

  
     _____________         _______________          ___________                ______________          

 חתימה             מס' רשיון                        תואר                               שם  

  

  

 תאריך:____________________   

  

 * מחק את המיותר.  

 של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור.                        ** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 1' ו  ךסממ 
 המבוקש פרט כלי הרכב מ
 קוואסאקי  עבור מח' חירום ובטחון   – PRO 4/4מסוג מיול דיזל דגם 

 
 : , ללא כל תוספת תשלום מעבר לתמורה המבוקשתהלןעל כלי הרכב המוצע לכלול את כל המפורט ל

 מפרט טכני  

 

 
 צילינדר בטור קירור מים , התנעה חשמלית   3סמ"ק ,  1000   דיזל      -             מנוע 

 low – Highנעילת דפרנציאל אחורי . הילוך  – 4/4גיר אוטומטי רציף       -מערכת הנעה    

 הזרקה ישירה     -מערכת דלק     

 תאורת לילה מלאה כולל איתות V12  HA 14מצבר       -מערכת חשמל   

 הגה כח     –הגה                

 דיסק לכל גלגל      -בלמים             

 ק"ג  400 -לא פחות מ  -כושר העמסה ארגז  

 וו גרירה  
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 -מסמכים הנדרשים מהמציע 

  כל מסמך שצורף✓ -להלן רשימת המסמכים הנדרשים, יש לסמן ב  -לנוחות המציעים

מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  )תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ  □

   .(עו"ד/רו"ח

מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  )אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה  □

   .(עו"ד/רו"ח)

, בנוסח התצהיר  1976  –האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  □

   מסמך ה'. –והאישור המצורפים למסמכי המכרז 

דגם ופרטי כלי הרכב המוצע, לרבות עלון מידע על כלי הרכב והצהרה במסגרת מסמך ג' כי   □

   כלי הרכב המוצע עומד בכל דרישות המפרט הטכני.

הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את אם המציע  □

   המסמכים הבאים:

אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי מתן השירות הינו במסגרת סמכויות התאגיד ,כי  ▪
התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי הצעת התאגיד חתומה ע"י  
האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז 

 השירות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.  וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן 

  שמות מנהלי התאגיד. ▪

   שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. ▪

   כתובת משרדו הרשום של התאגיד. ▪

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור   □

שותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של  עו"ד/ רו"ח ה
   השותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

   בר"ת וחותמת המציע בתחתית כל עמוד. –כל מסמכי המכרז, חתומים כנדרש ובנוסף  □

  
למסמך ב') או   3ככל שתמצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף (ס' – לתשומת לב המציעים

האמור במסמך ב' ייגבר על האמור במסמך זה ומחובת המציעים   –רשימת המסמכים שיש לצרף 

 לפנות לעירייה במקרה של סתירה כאמור.  

 
 


