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 רשות הניקוז שורק לכיש 

 3008' מכרז פומבי מס
רשות הניקוז שורק לכיש )להלן: "הרשות"( מתכבדת בזאת להזמין הצעות עבודה  י לרכישת רכב

לדרישות ולהנחיות המפורטים  , התאם לתנאים,ב 4x4( רכבי עבודה מסוג 2)לרכישת שני 
 .וההסכםזה  במסמכי מכרז 

( רכבים או לפצל את הזכייה בין מציעים שונים או  2הרשות רשאית להתקשר עם מציע אחד לרכישת שני ) .1

 להזמין רק רכב אחד או לא להזמין רכבים כלל ולבטל את המכרז. 

 

 תקופת המכרז .2

 
 ועד   רשותתקופת ההתקשרות תהא בתוקף החל ממועד חתימת החוזה על ידי מורשי החתימה של ה

 . למילוי כל התחייבות המוכר המפורטות במסמכי המכרז לרבות בחוזה ונספחיו

 . למכרז זה 1מפורט בנספח   ים/ המפרט הנדרש לרכב .3

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: .4

 המציע רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי.  -שותפות[  אם המציע הוא תאגיד ]חברה או  4.1

 המציע רשום כעוסק מורשה במע"מ.  –אם המציע אינו תאגיד  4.2

  1976–ברשות המציע יהיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 4.3

 )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(.

שרד התחבורה בתוקף ביום הגשת ההצעה או בעל רישיון  המציע הוא יבואן רכב מורשה מטעם מ 4.4

 מסחר ברכבים מסוג "אפס קילומטר". 

)להלן:    1ספק רשאי להגיש הצעה לרכב אחד או לשני רכבים בהתאם למפרטים המופיעים בנספח  4.5

 "הרכב"(.

)מפרט    1דגם הרכב  שיציג הספק במכרז יהיה בעל כל האפיונים המופיעים במפרטים בנספח   4.6

 י(.  מינימאל

על הרכב לעמוד בכל דרישות הדין לרבות פקודת התעבורה והתקנות שהותקנו מכוחה. לרבות הצהרה   4.7

לגבי דרגת זיהום האוויר ברכב. הצעה ביחס לדגם שלא יעמוד בהם לא תיבדק. המזמין רשאי לדרוש,  

הגשת    בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, הבהרות מהספק ביחס לעמידת הצעתו בתנאי המפרט במועד 

 ההצעה. 

 על דגם הרכב המוצע להיות בעל מסמכי רישוי כדין ובתוקף, נכון ליום הגשת ההצעה.  4.8

 המציע לא תיאם את הצעתו עם אף גורם אחר.  4.9

 המציע הגיש הצעה תקפה ומחייבת.  4.10

כל המיתקנים הנדרשים בכלי הרכב לפי נספחי המכרז יותקנו ברכב ויעמדו בתקן הנדרש ע"י משרד   4.11
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 התחבורה.

 :זמן אספקה  .5

ימים מרגע ביצוע הזמנה מאושרת וחתומה, ביחד עם תעודת    30המציע יספק את הרכב לרשות  בתוך    5.1

ותשלום כל המיסים על חשבון  אחריות מלאה ומקיפה וכל המסמכים הנדרשים לרבות רישוי הרכב  

 המציע. הרכב יימסר לרשות כאשר הוא מצויד באופן מלא לפי המפרט וההסכם ומוכנים לנסיעה. 

 :הצעת המחיר .6

:  _________. רכב מס'  1להלן הצעתנו לאספקת הרכב על פי מסמכי המכרז, כולל מע"מ: רכב מס'   6.1

2  .__________ : 

 ד הגשת ההצעות למכרז.  יום ממוע 90ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  6.2

 מסמכים שיש לצרף: .7

אישור, כי המציע הוא יבואן רכב מורשה מטעם משרד התחבורה נכון ליום הגשת ההצעה או סוחר   7.1

 רכב ברישיון המורשה למכור רכב מסוג "אפס קילומטר". 

אישור, כי כל אחד מדגמי הרכב שיציע המציע במכרז הינו בעל רישוי מטעם משרד התחבורה נכון   7.2

 יום הגשת ההצעה. ל

המציע   7.3 ידי  על  המוצע  )לרכב  המחיר  וקוד  היצרן/היבואן  קטלוג  היבואן,  של  הרשמי  הרכב  מחירון 

 במכרז(.

והתקנות   7.4 התעבורה  פקודת  לרבות  הדין  דרישות  בכל  עומד  במכרז  המציע  שיציע  הרכב  כי  אישור, 

 שהותקנו מכוחה, נכון ליום הגשת ההצעה. 

 התאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. אישור תקף על ניכוי מס במקור ב 7.5

אישור תקף מפקיד שומה בדבר ניהול ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס   7.6

 .  1975 –ערך מוסף, התשל"ו 

 על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים בחוברת המכרז, לרבות ההסכם הרצ"ב.  7.7

 :השתתפות במכרז .8

 מותנית בקבלת חוברת המכרז. ההשתתפות במכרז  8.1

הכותרת מכרז רכב   , תחתהרשותניתן להוריד, ללא תשלום, את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של  8.2

המזמין הוא זה שיימסר למציע, בכפוף לשינויים    עבודה. מובהר בזאת כי נוסח המכרז המחייב את 

עד המזמין  שיפרסם  שאלות    אפשריים  על  למענה  האחרון  למועדים  למועד  בהתאם  ההבהרה, 

 המפורטים להלן. 

ל  8.3 יש  והבהרות  לשאלות  ליום     רשותפנות  דוא"ל:   12:00בשעה    2.3.23עד    באמצעות 
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 rashut@nikuz.org.il   5336781-072. לוודא קבלה בטלפון  3008בציון מס' מכרז 

מרכז כפרי נהורה, ד. לכיש  רשות בכתובת  את ההצעות יש להגיש ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי ה 8.4

 .    12:00בשעה  9.3.23חמישי  עד ליום   79340דרום 

ביותר 8.5 הזולה  ההצעה  לפי  תהייה  הרכב  ב  בחירת  בשתעמוד  התנאים  הרשות   מפרטכל  אין  אך   ,

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של  

 הרשות , כאמור.  

 :תמורה  .9

 (."התמורה"  ן:) להל  1  הצדדים מסכימים בזה, כי מחיר הרכישה של כלי הרכב יהיה בהתאם לנספח  9.1

 למילוי כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה.התמורה הנזכרת בסעיף זה מהווה תמורה סופית   9.2

בתשלום הנגרם מאי התאמה לקבוע    עיכוב מועד הוצאת ההזמנה.    "יהמועד לחישוב התשלום יהיה עפ  9.3

לפצות על כך את הספק מהסכם זה, ולא תהיה    המכרז, לא יהיה בו כדי לחייב את המזמין  בהוראות 

 לספק כל טענה בקשר לכך. 

ימים    3ימים מהיום בו הודיע המציע על מועד אספקת הרכב או    7ה תוך  יהי מועד פירעון החשבוניות   9.4

 לפני מועד האספקה, לפי המאוחר מביניהם. . 

ההמחאה   9.5 למסירת  בנקאית    /תנאי  כיהעברה  המעיד  רישום  פלט  הצגת  הוא  המוכר    הרשות   לידי 

 הרכב.  תכבעל מהנרש

 שינויים, השמטות ותוספות: .10

או   10.1 השמטה  שינוי,  של  מקרה  במסמכי בכל  הנדרש  לעומת  בהצעתו  המציע  ידי  על  שייעשו    תוספת 

ולהלן:    המכרז, לרבות בקשר עם תנאי, או כל הסתייגות לגבי הנדרש, בכל דרך או צורה שהיא )לעיל

 :( יהיה המזמין רשאי""הסתייגות 

 לפסול את הצעת המציע;  10.2

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל ולהתעלם ממנה; 10.3

 כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה; לראות בהסתייגות  10.4

או  10.5 כולה  מחדש,  הצעתו  הגשת  באמצעות  בין  ההסתייגות,  את  לתקן  מהמציע  בין    לדרוש  חלקה, 

בכל דרך אחרת, לפי שיקול  ן  באמצעות הודעה של המציע למזמין כי הוא מסיר את ההסתייגות, ובי 

 .דעתו והחלטתו הבלעדית של המזמין

בי 10.6 ההחלטה  כי  אם מובהר  המזמין.  של  הבלעדי  דעתו  לשיקול  מסורה  לעיל  המנויות  האפשרויות    ן 

מסרב  א  יחליט המזמין לפעול לפי אחת החלופות המנויות בסעיפים קטנים לעיל, והמציע יודיע כי הו

זכות וסמכות    להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את הצעתו של המציע וזאת מבלי לגרוע מכל

 . אחרת המוקנים למזמין

mailto:rashut@nikuz.org.il
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תיקון    אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחד אין בה כדי לחייב אימוץ מדיניות המתירה 10.7

 פגמים מסוג אחר. 

המזמין  ן אין בהודעה על זוכה בפניה זו בכדי לסיים את הליכי המכרז או כדי ליצור יחסים חוזיים בי  10.8

הצדדים, המזמין  ן  ת בי והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על הסכם ההתקשרו

 . רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט

 
 
 
 
 מפרט טכני  -1ספח נ
 

 1רכב מס' 
 

 מפרט 
 

 כריות אויר.  .1
2. v .תראה סטייה מנתיב 
 ABSמערכת  .3
 בלימת חירום אוטומטית .  .4
 חיישני נסיעה.  .5
 בקרת שיוט.  .6
 ואחורית. מערכת בלימה אוטונומית קדמית  .7
 סמ"ק  2500נפח מנוע  .8

  תוצרת הרכב 

  4X4 דגם הרכב

  מס׳ שנות אחריות/ כמות ק״מ

  מחירון בש"ח )כולל כל התוספת בסעיפים ______ לעיל(. 

  

  הנחה ממחיר מחירון 

  )כולל מע"מ( מחיר הרכב לאחר הנחה 

  תוספת אביזרי רישוי 

  אגרת רישוי 

  אביזרי רישוי ואגרת רישוי מחיר הרכב לאחר תוספת 

  )כולל מע״מ( 
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 2רכב מס' 
 

 מפרט
 כריות אויר.       .1

2. v .תראה סטייה מנתיב 
 ABSמערכת  .3
 בלימת חירום אוטומטית .  .4
 חיישני נסיעה.  .5
 בקרת שיוט.  .6
 מערכת בלימה קדמית   .7
 סמ"ק.  2000נפח מנוע  .8

 

 
  תוצרת הרכב 

  4X4 דגם הרכב

  מס׳ שנות אחריות/ כמות ק״מ

  מחירון בש"ח )כולל כל התוספת בסעיפים ______ לעיל(. 

  

  הנחה ממחיר מחירון 

  )כולל מע"מ( מחיר הרכב לאחר הנחה 

  תוספת אביזרי רישוי 

  אגרת רישוי 

  מחיר הרכב לאחר תוספת אביזרי רישוי ואגרת רישוי 

  )כולל מע״מ( 
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 2נספח  
 
    

 

 פרטי המציע 

  שם המציע 

  כתובת המציע 

  מס׳ טלפון 

  מס׳ נייד 

  דוא״ל 

  שם איש קשר

  מעמד המציע 

 

 |י1•
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 רכב עבודה הסכם לרכישת 

 שנת ____________לחודש  _________ ביום  _____________ שנערך ב 

  ___________ ת.ז/ ח.פ  ________________  בין המוכר: 
  ____________________ מרח׳ 

  ______________ ; פקסימיליה:  ___________ :טלפון
  ____________________ דוא״ל: 

 (."המוכר")להלן: )
 ;מצד אחד

  ________________________ , ח.פ.רשות הניקוז שורק לכיש לבין הקונה: 
 כתובת _________ מ

  ______________ ; פקסימיליה  ___________ :טלפון
  ____________________ : דוא"ל

 ("הרשות"או  "הקונה")להלן: 
 

 

עבור  לשימוש  חדש    עבודה  רכבי  ( לרכישה  "המכרז")להלן:    3008מכרז פומבי מס'    פרסמה הרשות  ו הואיל: 
 .("הרכב"על פי המפרט המפורט במכרז )להלן: הרשות עובדי  

לביצוע    הצעה,  רשותוהמוכר, אחרי עיון ובחינה זהירה של החוזה ושל שאר מסמכי המכרז, הגיש ל והואיל:  
המוכר מהווה חלק    אים המפורטים במסמכי המכרז )הצעתומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנ

 בלתי נפרד מחוזה זה(; 

 הזוכה.   וועדת המכרזים החליטה על קבלת הצעתו של המוכר והכריזה על הצעת המוכר כהצעה והואיל:  

 של: )א( רכב יבואן ו/או זכיין מורשה ו/או סוכן מורשהוהמוכר מצהיר בזאת ומתחייב כי הינו  והואיל:  
 (."הרכב")להלן: תוצר ____________ דגם _____________   _______________ מסוג

 . והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות והואיל:   
 

 :פיכך הוסכם , הותנה והוצהר כדלקמןל

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1

 תקופת ההתקשרות הינה עד למילוי כל התחייבויות המוכר המפורטות בחוזה זה.   .2

בתנאים .3 הרכב  את  המוכר  מאת  לרכוש  מתחייב  והקונה  הרכב  את  לקונה  למכור  מתחייב  ובמועדים   המוכר 
 . המפורטים להלן בהסכם זה

הצעתו במכרז    אתחדש ותואם    ואממנו במסגרת חוזה זה כשה   מןאת הרכב שהוז  רשותהמוכר מתחייב לספק ל .4
 .ובכלל זה עומד במפרט הנדרש לרכב והמופיע במסמכי המכרז

ימי עבודה   3מרגע ביצוע הזמנה מאושרת וחתומה. יובהר, כי איחור בן  יום    30תוך    רשותמוכר יספק את הרכב ל .5
בסך    קנס  אחריו  יגרור  הרכב  באספקת  מהתמורה  לכל₪    500ומעלה  יקוזז  אשר  איחור,  למוכר    יום  המגיעה 

המסמכים הנדרשים ולרבות   ביחד עם תעודת אחריות מלאה ומקיפה וכל  רשותבמסגרת חוזה זה. הרכב יסופק ל
מצויד באופן מלא לפי המפרט    ואכאשר ה   רשותל  רישוי הרכב ותשלום כל המיסים על חשבון המציע. הרכב יימסר

 לנסיעה.  ןוההסכם ומוכ 

ימים לפני מועד    3ימים מהיום בו הודיע המציע על מועד אספקת הרכב או    7ד פירעון החשבוניות יהיה תוך  מוע .6
 האספקה, לפי המאוחר מביניהם. . 

  ת כבעל  מהנרש  הרשות  לידי המוכר הוא הצגת פלט רישום המעיד כיהעברה בנקאית    /תנאי למסירת ההמחאה   .7
 הרכב.

 .  סך של ____________ ₪ מתחייב הקונה לשלם למוכר  לרכבתמורת  .8
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ו/או טענה מכל    המוכר מצהיר בזאת כי הרכב חדש ונקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או תפישה ו/או תביעה .9
 צד ג' כלשהו. 

אספקת    חודשים שתחילתם במועד  60שירותי אחריות עבור הרכב, לתקופה מינימלית של     רשותהמוכר יספק ל .10
 הרשות.  הרכב בפועל לשביעות רצונה המלאה של 

ו/או חלקים אשר יימצאו לקויים,  .11   במהלך תקופת האחריות, המוכר מתחייב לתקן או להחליף בחדש כל ציוד 
זמן של    על כך ולא יאוחר מפרק הרשות פגומים או בלתי תקינים ברכב. כל חלק פגום יוחלף בחדש מיד עם הודעת

 לעניין אי תקינות הרכב או כל חלק בו תהא סופית ותחייב את המוכר.   רשותהשעות. קביעת  24

המוחלף   תיקן המוכר ו/או החליף במסגרת התחייבותו חלק לקוי או פגום יחול מנין תקופת האחריות על החלק  .12
 או המתוקן, מיום ביצוע התיקון או ההחלפה. 

 ון ו/או ההחלפה הנ"ל.המוכר יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיק  .13

 הרשות. למען הסר ספק, תיקונים והחלפת חלקים הכלולים בתקופת האחריות יהיו ללא תשלום מצד   .14

בפועל של    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המוכר אחראי לכל תשלום הנובע מהיותו בעל הרכב עד ליום המסירה   .15
ל של הרכברשותהרכב  בפועל  מיום המסירה  כל  רשותל  . החל  הקונה,  תחול  על  נזקים   האחריות  תיקון  לרבות 

שלישיים וכיוצ"ב והכל לאחר    שנגרמו עקב השימוש ברכב )שלא במסגרת האחריות הנ"ל(, אחריות כלפי צדדים
   .רשותמועד מסירת הרכב ל

באמצעותו    הקונה מצהיר כי הוא אחראי החל ממועד המסירה על כל פעולה שתעשה ברכב ו/או על ידי הרכב ו/או  .16
 חובת עריכת הביטוח חלה עליו. וכי 

ולמסור   הרשותולהעביר את הבעלות ברכב ע"ש    רשותהמוכר מתחייב להודיע למשרד הרישוי על מכירת הרכב ל  .17
 לות.  אישור על העברת הבעהרשות בידי 

 :ולפיכך באו הצדדים על החתום

 חתימת המוכר: 
 ______________________ 

 חתימה + חותמת החברהחתימת המוכר, באמצעות מורשה 
 שם מורשה החתימה: ____________ 

 ת.ז.:_____________________ 
 מען בתעודת הזהות: _____________ 

 

 אישור עו"ד )במקרה בו המוכר הוא תאגיד( 
 אני הח"מ, עו"ד _____________, מאשר בזאת כי ה"ה ______________, ת.ז. ____________, 

 להתחייב בשם ________________,ח.פ. _______________. המוכרים לי אישית, מוסמכים 
 תאריך: ____________________ חתימה וחותמת עו"ד: __________________

 

 )הקונה(: הרשותחתימת  
 ___________________   _______________________ 

 דני מורביה, יו"ר   , מנכ"ל שלום יפרח
 


