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 תשפ"א ד' בניסן  

 2021 במרץ   17
  13/2021מכרז פומבי מס' 
 תפעולי לאספקת כלי רכב

 לעיריית דימונה
 

 
 לאגף שיפור פני העירכלי רכב תפעולי עיריית דימונה מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם לאספקת  .1

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  בעיריית דימונה
 

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה ב', וזאת  .2
ועד  09:00בשעה  22.3.2021מיום  החל)כולל מע"מ( אשר לא יוחזרו, וזאת  ₪ 2000בסך תמורת תשלום 

של החל ממועד זה, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט .  0001:בשעה   22.4.2021ליום 
 עיריית דימונה. 

 

, באמצעות פנייה בכתב מחלקת הרכש, מנהל דוד לויבדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר   פרטים נוספים .3

ועד ליום  22.3.2021החל מיום   davidl@Dimona.muni.il בלבד, בכתובת דואר אלקטרוני:
 . 14:00בשעה:   19.4.2021

 
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו בסך  .4

אשר תהיה בתוקף  זמכרחוברת הנוסח המצורף לבהתאם ל(  ₪ חמשת אלפיםבמילים: ) ח"ש 5,000 של 
סיום הליכי לפי דרישת העירייה עד במידת הצורך ו הערבות תוארך , מובהר בזאת כי 22.7.2021עד ליום 
 המכרז.

 
 

מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית  .5
 יונה הקודם עם המציע.להתחשב, בין השאר, בניס

 
 

שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו מציע  .6
אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות 

 ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 
 

צעת המחיר ולרבות חוזה ההתקשות על נספחיו( תוגש ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות ה .7
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע,  עותקים בשני

 ידי המציע.-כאשר היא ממולאת וחתומה על
 

בבניין  303,קומה ג' חדר  וועדות ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגב' יפה עזריה, מנהלת מכרזים
הצעה אשר לא תוגש במועד  ,12:00 עד השעה 22.4.2021 עד ליוםהעירייה ותשולשל לתיבת המכרזים 

 לא תתקבל.
 
 

בלשכת היועמ"ש )או בסמוך לאחר מכן(  12:15בשעה    22.4.2021ביום פתיחת תיבת המכרזים תתקיים  .8
  קומה ג' בבניין העירייה.

 
חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל,  .9

 ידי העירייה. -ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על
 
 

 בכבוד רב,                       
 

 בני ביטון                       
 ראש עיריית דימונה              
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 חוברת המכרז: תכולת
 

 נספח
 המכרז להשתתפות ותנאים כלליות הוראות 

 רכב לאגף שפ"עכלי  מפרט טכני עבור א'
 פרטי המציע 'ב
 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות    ג'
 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין ד'
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה ה'
 חוזה ו'
 הצעת המציע ז'
 ערבות מכרז ח'
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 הוראות כלליות
 

 :הזמנה להציע הצעות .1
 

רישות שיפורטו להלן, "( מזמינה בזאת גופים העומדים בדהעירייהלהלן :" עיריית דימונה )
זה על  במסמכי מכרזע כמפורט "עבור אגף שפכלי רכב תפעולי  לאספקת להגיש הצעתם

 מפורט להלן:ות בחוזה המצורף למכרז ונספחיו כרבנספחיו ל
 

 רכב תפעולי  כלי לרכישת( מ"מע כולל) ₪ 000402, של בסך תקציב עומד העיריה לרשות
 יובהר. 'א כנספח מסומןו בזאת המצורף הטכני המפרט בתנאי העומד, ע"אגף שפל אחד

 וועדת בפני לדיון תובא לא, הרכב לכלי האמור מהתקציב גבוהה תהיה אשר הצעה כי
 . המכרזים

 

 :מהות ההתקשרות ו/או השירותים .2
 

 כלי רכב תפעולי  ואספקת רכישתלהגיש הצעתם למכרז ל מזמינה בזאת ספקיםהעירייה 
                 למכרז זה א' בנספחמפורט וכבמסמכי המכרז  כמפורטשפ"ע ייעודיים, עבור אגף 

 ."(הרכבכלי להלן: ")
 

על פי הוראות המכרז  הרכב כליל יצרן ואחריותאספקה היתר, השירותים כוללים, בין  .2.1
 וההסכם והכל לפי דרישות העירייה.

 
ונציגי העירייה לאספקת כלי  ובין נציגיעל התיאום  במכרז ישמש כספק ואחראי הזוכה .2.2

 הרכב והשירותים הכרוכים בעסקה זו.
 

 הנחיית העירייה.בהתאם ללמיקום אשר יקבע   ע"י הזוכה לי הרכב יסופק כ .2.3
 

, יהיו בכל דרישות המכרז והמפרט הטכני יםעומד יםעל ידי המציע יםהמוצע כלי הרכב .2.4
) שלא יעלה על ק"מ למעט נסיעה למרחק קצר לטובת התקנות הנדרשות ברכב 0 יבעל

 .ה(יק"מ אלא באישור העירי 10
 

תשלם העירייה לזוכה תמורה בהתאם למחירון הרכב אצל  כלי הרכבתמורת אספקת  .2.5
 במועד ההזמנה ובהתאם להצעת המחיר שהוגשה.הספק 

 
הוראות פרק זה הינו "הוראות מסגרת" בלבד, וכי המידע המחייב הוא זה המפורט גם  .2.6

 בגוף המכרז ובחוזה המצורף לו.
 

 לוח זמנים למכרז: .3
 להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: .3.1

 
 מועד פעילות

 19.4.2021 שאלות הבהרההגשת מועד אחרון ל
 22.4.2021 מועד אחרון להגשת הצעות

 
 
 
 

העירייה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו,  .3.2
ובכלל זה המועד למתן הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל 

בדבר דחייה כאמור תימסר למשתתפים במכרז בהתאם עוד לא חלף מועד זה. הודעה 
 שמסרו בעת רכישת המכרז וכן באמצעי בו פורסם המכרז.  לפרטים
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 להשתתפות במכרז תנאי סף
 

ל התנאים המפורטים העונים במועד הגשת ההצעה על כ במכרז רשאים להשתתף מציעים .4
 יכול שייפסלו. הנדרשיםאינם עומדים בכל התנאים מציע או הצעה אשר בפרק זה להלן, 

 
 לחוברת המכרז. ב'כנספח מצ"ב  ומסומן בנוסח ה יש לצרף את פרטי המציע   

 
רשום על פי חוק ברשם רשמי רשאי להשתתף במכרז מציע אשר הינו יחיד או תאגיד  .5

 בישראל.
 

 הבאים:  בתנאים המצטבריםכתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לעמוד 
 

 .ליסינג היבואן או חברתמציע שהוא יבואן כלי הרכב המוצע או סוכנות מורשה מטעם  .5.1
 

 יש לצרף את קטלוג הרכב המוצע ואישור אחריות יצרן לכלי הרכב המוצע.
 

 לכלי הרכב המוצע קיים לפחות מוסך מורשה אחד, המאושר על ידי היבואן בבאר שבע. .5.2
 

 אנשי קשר.יש לצרף פרטי המוסך המורשה, לרבות כתובת ו
 

 הצעה להגיש אין, עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים התנאים .6
 או מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד תנאי קיום. מציעים למספר המשותפת

 .תנאי באותו כעמידה ייחשב לא המציע שאינו אחר גורם בכל

 

 :המכרז מסמכי רכישת עבור תשלום .7

 1,000 בסך תשלום המציע ישלם בו להשתתפות כתנאי או/ו המכרז חוברת רכישת עבור
 .יוחזרו לא אשר ₪

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז: .8

לטובת עיריית  בנקאית בלתי מותניתכל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות  .8.1
)חמשת  ₪  5,000 , בסך לחוברת המכרז כנספח ח'ומסומן  בנוסח המצ"ב  דימונה

בידי העירייה הרשות לדרוש  .22.7.2021אשר תהיה בתוקף עד ליום  (, ₪אלפים 
 ב ובהתאםכהארכת תוקף הערבות כתנאי להמשך ההתקשרות, עד לאספקת כלי הר

 לשביעות רצונה של העירייה.

הערבות הבנקאית מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה במועד הנקוב להגשת 
 צעות למכרז.הה

ע למכרז תדחה או תפסל, תשחרר העירייה את שטר הערבות מיד אם הצעתו של המצי .8.2
יום לאחר פתיחת ההצעות. אם  90עם ההודעה על דחיית הצעתו ולא יאוחר מאשר 

אספקת הרכב לשביעות רצונה של ימים מיום  7הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 
 העירייה.

 
ולא יספק את כלי   החוזה טפסי יתר על יחתום לא נתקבלה הצעתו אשר המציע אם .8.3

 תהיה, החוזה תנאי פי עלהרכב במועד שנקבע ו/או לשביעות רצונה של העירייה, 
 שייגרמו ההפסדים כל את ההצעה הערבות מסכום לנכות או/ו לחלט רשות לעירייה

 .מוסכם כפיצוי כלי הרכב ו/או פנייה לספק אחר קבלת אי ידי על לה
 

ו/או  לעיל עד למועד האחרון להגשת ההצעות את הערבות האמורהמשתתף שלא יצרף  .8.4
יצרף ערבות שנוסחה שונה מהנוסח המצ"ב אם כערבות מיטבה ואם כערבות מרעה 

 .ועדת המכרזיםתובא כלל לדיון בלא תפסל הצעתו ו
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 :הגשת מעטפת ההצעה  .9
 מעטפת ההצעה תכיל:

 שני העתקים של ההצעה שיכללו בתוכם את מסמך הצעת המחיר בנוסח המצ"ב .9.1
לחוברת המכרז, וכל המסמכים הנלווים והנספחים המבוקשים  ז' כנספחומסומן 

למיניהם חתומים בתחתית כל עמוד בחותמת וחתימה מקורית )לא צילום( ומאומתים 
על ידי עו"ד / רו"ח כנדרש, למעטפה תצורף הערבות הבנקאית המקורית כאמור בסעיף 

 לעיל. 8

דע חסוי יצרף הוא עותק לעיון המתחקים ללא במידה והמציע אינו מעוניין לחשוף מי .9.2
הצעת מחיר ובהשמטת המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם, יש לסמן עותק זה כעותק 

 לעיון המתחרים.

 

 בנוסף למסמכי המכרז כמפורט לעיל, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: .9.3

 מעמד המציע: .9.3.1
 לצרכי מע"מ.תקפה בדבר עוסק מורשה יצרף תעודה המציע    -יחיד 

  -תאגיד

יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד המציע  .א
 מרשם התאגידים לרבות רישום בעלי המניות.

 המוסמכים החתימה מורשי בדבר ח"רו או ד"מעו אישור לצרף המציע על .ב
 .המכרז מסמכי על בחתימתם ולחייבו המציע בשם לחתום

 
 המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. תעודה תקפה בדבר היות .9.3.2

 
אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(,  .9.3.3

 .1976 -תשל"ו
 

אישור מפקיד שומה או מרואה חשבון על כך שהמציע מנהל פנקסי חשבונות  .9.3.4
 ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף כדין.

 
 אישור ניכוי מס במקור. .9.3.5

 
בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  )אכיפת ניהול חשבונות, אישור  .9.3.6

 1976תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 
 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

 
 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .9.3.7

 
ות מכרז חתומה על ידי מוסד בנקאי מוכר ערב -ערבות בנקאית בלתי מותנית .9.3.8

 לחוברת המכרז. כנספח ח'ומסומן בנוסח המצ"ב 
 

 קובץ שאלות ותשובות ההבהרה חתום על ידי המציע. .9.3.9
 

מציע שהוא בשליטת אישה יצרף להצעתו אישור רו"ח בדבר זכויות החתימה  .9.3.10
 ושמות המוסמכים לחתום בשם המציע על הצעה זו.

 
העדר הרשאות פליליות בנוסח המצ"ב ומסומן  תצהיר מאומת כדין  בדבר .9.3.11

 לחוברת המכרז. כנספח ג'
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 חוברת מפרט הרכב. .9.3.12
 

 שנים 3אישור בדבר אחריות יצרן אשר תהיה בתוקף לפרק זמן של  .9.3.13
 

תצהיר מאומת כדין בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין בנוסח  .9.3.14
 לחוברת המכרז. כנספח ד'המצ"ב ומסומן 

 
תצהיר מאומת כדין בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה בנוסח  .9.3.15

 לחוברת המכרז. כנספח ה'המצ"ב ומסומן 
 

 תקינות ההצעה: .10
 

 מכרז לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים, לרבות על המשתתף ב .10.1
אישורי עו"ד ו/או רו"ח ולדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. 

 .מילוי אחת או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעהאי 
 

  בתנאי לרבות, המכרז ממסמכי כלשהו במסמך שייעשו תוספת או שינוי כל .10.2
 במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת ידי על בין, לגביהם הסתייגות כל או, ההסכם

 לפסילת לגרום עלול והדבר העירייה את יחייבו לא, אחרת דרך בכל או לוואי
 .העירייה של הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, ההצעה

 
   פה בעל נתנוישי ההסברים או/ו הפירושים לכל אחראית אינה העירייה .10.3

, במכרז למשתתפים פה בעל ינתנויש הסברים או/ו פירושים. במכרז למשתתפים
 וכן המכרז מסמכי ורק אך יחייבו העירייה את. העירייה את מחייבים אינם

 שיוגשו ההבהרה לשאלות בכתב שתימסרנה ותשובות למשתתפים בכתב הודעות
 .המכרז הליכי במסגרת

  זה מטעם, המכרזים וועדת תהא, לעיל לאמור בהתאם הצעתו את המציע הגיש לא .10.4
 המציע כי לדרוש דעתה שיקול ולפי לחילופין, או ההצעה את לפסול רשאית, בלבד
 שינוי, הסתייגות מכל להתעלם, לחילופין, או, הצעתו את יבהיר או ישלים, יתקן

, כאמור, הסתייגות ללא הוגשה כאילו הצעתו את ולראות המציע שצירף תיקון או
 .דין כל לפי והכל

 
 

 :בקשות ושאלות הבהרה .11
 

 באם ימצא משתתף שרכש את מסמכי המכרז סתירות, שגיאות או שיהיה לו ספק  .11.1
שהוא בקשר למובן המדויק של איזה סעיף או פרט ו/או המבקש לקבל תשובות 

למנהל מחלקת הרכש, מר דוד לוי  לא יאוחר ויוודא קבלתן   בכתביגיש שאלותיו, 
 davidl@Dimona.muni.ilבאמצעות דוא"ל:   14:00שעה עד ה  19.4.2021מיום 

 תשובה תשלח בכתב לכל המשתתפים במכרז. ,
 

 יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר סבירות או אי בהירות,  ,שלא יפנה כאמור ציעמ .11.2
ב, וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל לא צ"שגיאות או אי התאמות וכיו

 תשמענה.
 
 

 , מבנה השאלות יהיה בפורמט הבא:wordשאלות ההבהרה יועברו בדוא"ל כקובץ  .11.3
 

 הערות פירוט השאלה עמוד סעיף מס"ד

     

 

mailto:davidl@Dimona.muni.il
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  שינויים להכניס, ההצעות להגשת האחרון למועד קודם עת בכל רשאית העירייה .11.4
 השינויים. המשתתפים לשאלת בתשובה או ביוזמתה, המכרז במסמכי ותיקונים

 של לידיעתם בכתב ויובאו המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהיו, כאמור והתיקונים
 רכישת בעת ידם על שנמסרו הכתובות לפי ל"בדוא  המכרז מסמכי רוכשי כל

 .המכרז מסמכי
 

 מסמכי  ובין ההבהרות במסמכי האמור בין סתירה של מקרה בכל כי בזאת מובהר .11.5
 בין סתירה של במקרה. ההבהרות במסמכי האמור יגבר, המקוריים המכרז
 .יותר המאוחרת בהבהרה האמור יגבר, עצמם ובין ההבהרות מסמכי

 
 ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה שתוגש שלא בהתאם לתנאי המכרז או  .11.6

 בסטייה ממנו
 

 
 הנחיות למילוי הצעת המחיר: .12

 
על מחיר המקסימום  אחוז ההנחה המוצע על ידו על המציע לציין בהצעתו את  .12.1

. המציע ימלא לאגף שפ"ע )אחד( תפעוליעבור כלי רכב ₪  240,000הקבוע, קרי,  
במקום המיועד את אחוז ההנחה ואת מחיר הרכב המוצע לאחר חישוב אחוז 

אי מילוי ההצעה כנדרש עלולה להביא לפסילת "(. הצעת המציע"להלן: )ההנחה.  
 ההצעה.

 
 אוטומטית בלבד.הילוכים בעל תיבת לכלי רכב  את הצעתוהמציע יציע  .12.2

 
 כנספח ז'.על המציע לציין הצעתו בטופס המיועד המצורף לחוברת זו ומסומן  .12.3

 
 הנדרשים במכרז ואת כל ההוצאות והמיסים המחיר המוצע יכלול את כל  .12.4

לרבות רישוי שנתי של  ,הישירות והעקיפות הכרוכות במתן השירותיםהעלויות, 
 .וכלי הרכב שיסופק

 
 

 הגשת ההצעה: .13
 

 להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, יש את ההצעה  .13.1
יחה בתיבת המכרזים הנמצאת ולהנ 12:00שעה עד ה 22.4.2021ולא יאוחר מיום 

 הגב' יפה עזריה בקומה ג' בבניין העירייה.של רכזת ועדות המכרזים  במשרדה
 

לעיריית  תפעוליכלי רכב  אספקתל 13/2021ין "מכרז פומבי מס' על המעטפה יצו .13.2
   דימונה.

 
 ההצעה תכלול את כל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם באופן שימנע את  .13.3

 התפרקותה.
 

 להצעה יצורפו כל מסמכי המכרז וכל נספחיהם חתומים, ההצעה תוגש על ידי  .13.4
הנחתה בתיבת המכרזים ולא באמצעות כל דרך אחרת. מובהר כי הצעות שלא 

 תוגשנה באופן האמור תיפסלנה.
 

 הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבחן  .13.5
 ותוחזר לשולחה.

 
  סמכים והנספחים הנלווים לו, ייחתמוכל עמוד בחוברת ההצעה, לרבות המ .13.6

 בחותמת המציע ובחתימת מקור של מורשה / מורשי חתימה מטעמו.
 

 החוזה, לרבות נספחיו, ייחתם בעמוד האחרון של החוזה בחותמת המציע  .13.7
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בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של המציע. מקום  -ובחתימתו, וביתר העמודים
 בו נדרשת חתימת המציע, יחתום אך ורק מורשה / מורשי חתימה מטעם המציע.

 

 רז, הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי המכ .13.8
 יגת.הם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסוהבין את האמור ב

 
 למען הסר כל ספק מובהר בזה במפורש, כי במקרה שמציע לא יצרף להצעתו את  .13.9

אחד המסמכים המפורטים לעיל במכרז זה או לא ימלא אחר ההוראות שפורטו 
לעיל בדבר אופן הגשת המסמכים ו/או ינקוב בפרט/ים אשר יתבררו כלא מדויקים 
ו/או שאינו אמיתי/ים רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מבלי 

זו ההצעה בעלת  חובת הנמקה, שלא לקבל את הצעתו, גם אם תהיה שתחול עליה
 המחיר הנמוך ביותר.

 
 ו/או מילוי מחיר שונה בכל אחת משתי אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נדרש  .13.10

חוברות המכרז ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת 
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת 

בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת  ובין במכתב לוואי אובגוף המסמכים 
  ההצעה.

 
 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. .13.11
 

 :תוקף ההצעה .14
 

 ממועד הגשת ההצעות למכרז. ימים 90למשך ההצעה תעמוד בתוקפה   .14.1
 

 בנסיבות  ז יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיאלמקרה שבו מציע שזכה במכר .14.2
רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה  אלה

במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי 
 הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

 
 ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר  .14.3

 נתן לכך הסכמתו.פקיעת תוקף ההצעה , ובלבד שהמציע 
 

 דירוג ההצעות: .15
 

  בנוסח המצ"ב ומסומן המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע  .15.1
 למכרז. 'זכנספח 

 
 ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ואשר עומדת בכלל תנאי הסף שנקבעו  .15.2

 תזכה במכרז, אלא אם נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחור בה, על אף האמור 
 רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.העירייה 

 
 בדיקת ההצעה תעשה על פי המשקולות הבאות: .15.3

 
  -80% – על מחיר המקסימום הקבוע לכלי רכב אחדהנחה  .א

נק' ושאר  80 -המציע בעל אחוז ההנחה הגבוה ביותר יקבל את מלוא הניקוד
 ההצעות תנוקדנה באופן יחסי.
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    :הבאה לנוסחהבהתאם 

A-   80 נקודות             
B-  המחיר המוצע הנמוך ביותר             
C- ר  המוצע  המחי 
D- ניקוד משוקלל למציע 

              
X  A    =D   B 

C                          
 

  - 20%: איכות הרכב .ב
חלק בלתי נפרד , אשר הינם נתוני כלי הרכב המוצע על ידי המציעיקבע בהתאם ל

ואשר יחושבו  כנספח א'המצ"ב ומסומנים   הנדרשים במפרט הטכני מהנתונים 
   בהתאם לפירוט הבא: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ושאר ההצעות  -נק' 20 -המציע שיציע נתונים גבוהים יותר יקבל את מלוא הניקוד
 וזאת בהתאם לנוסחה המובאת בסעיף א' לעיל.  תנוקדנה באופן יחסי.

נתוני הרכב המוצע המהווים חלק  
בלתי נפרד מהמפרט הטכני 

 המסומן כנספח א' 

ניקוד 
 מרבי
 מתוך

 נקודות 20
 8% מידות ומשקלים 

 כושר העמסה )ק"ג, כולל נוסעים(
 ק"ג 600 

עד  2% -נוספים יזכו ב 100כל 
6%. 

 ס"מ26מרווח גחון 
 2%עד  1%כל ס"מ נוסף יזכה ב

 3% אבזור סטנדרטי ברכב 
 1% -הנעה מרחוק

 1% –חישוקי אלומינייום 
 1% –" 8.4מסך מגע 

 7% סטנדרט חדש של בטיחות 
  EBCמערכת בלימה אוטומטית 

1% 
מערכת התרעה למניעת 

 FCW  1%התנגשויות חזיתית 
בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת 

 ACC 1%בלימה 

 BSMחיישני זיהוי שטחים מתים 
1% 

 חיישני זיהוי תנועה חוצה מאחור
RCPD  1% 

בקרת אורות דרך גבוהים 
 1%אוטומטית 

מערכת בקרה למניעת התהפכות 
ELECTRONIC ROLL 

MITIGATION  1% 
לכל  1%תוספת שלא כתובה  

 2%תוספת עד 
2% 

 20% סה"כ  
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 היה ויימצאו שתי הצעות בעלות ניקוד זהה תערוך העירייה תמחור נוסף בין שני  .15.4

 מגישי ההצעות האלה.
 

 לחקור ולדרוש מהמציע פרטים לעירייה ו/או לוועדת המכרזים שמורה הזכות  .15.5
הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת הצעתו, אפשרויותיו  והבהרות בדבר

ניסיונו, אפשרויות המימון, יכולות האשראי  מסמכים נוספים להוכחת כשירותו,
וכיו"ב, המציע יהיה חייב להמציא הפרטים וההבהרות שנדרשו. סרב המציע 
למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהו כאמור רשאית העירייה להסיק מסקנות 

 כראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 

  להציע הבקשה את ולבטל, שהוגשו מההצעות אחת אף לקבל שלא רשאית העירייה .15.6
 או, הצעות להציע חדשה הזמנה לפרסם מזכותה לגרוע מבלי וזאת, הצעות

 .לנכון שתמצא כפי זה מכרז לביצוע כלשהו שלישי צד אם להתקשר
 

 חתימה על החוזה:  .16
 

 כתנאי לחתימת החוזה על ידי העירייה יידרש הזוכה להמציא לעירייה בתוך  .16.1
ימי עבודה מיום ההודעה על  7 -פחות מהמועד שייקבע בהודעת הדרישה ולא 

 הזכייה, את כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים במסמכי המכרז.
 

 אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז.  .16.2
במקרה כזה תהא רשאית ועדת המכרזים להכריז על ביטול זכייתו של המציע 

נזק במכרז, כל זאת מבלי לגרוע בסמכותה של העירייה להיפרע מהמציע בגין כל 
 .נוסף שיגרם לה כתוצאה מההפרה

 
 אספקת כלי הרכבהמציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים, כי על אף האמור לעיל  .16.3

במתן אישור מהעירייה על ידי מתן הודעת זכייה והנפקת נשוא המכרז מותנית 
חודשים מיום  6אישור הזמנה, היה ומכל סיבה שהיא לא יינתן צו כאמור במהלך 

סיום הליכי המכרז יתבטל המכרז ותוצאותיו ולמציע במכרז לא תהא כל עילת 
  תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו הודעת זכייה או לאו.

 
 במידה והחליטה העירייה כי לא מילא הספק אחר התחייבויותיו לפי מכרז זה  .16.4

לשביעות רצונה תהא רשאית להודיע לספק הזוכה על ביטול ההסכם, ולהתקשר 
בהסכם עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום השני לאחר המציע שזכה 

 וזאת ללא צורך ביציאה למכרז חדש.
 

 :עיון במסמכי המכרז .17
 

 (ט)22 בתקנה לקבוע בהתאם במכרז שהפסיד למציע תאפשר המכרזים ועדת .17.1
 .הפסוקה להלכה ובהתאם, 1987 – ח"תשמ(, מכרזים) -העיריות לתקנות

 

  ולא כסודיים מסמכיו סימן לא, המתחרים לעיון עותק להצעתו צרף שלא מציע .17.2
 מציעים לעיון ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו המתחרים לעיון עותק צירף

 .במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים
 

  סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון .17.3
 זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים של בהצעותיהם גם

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון
 

  ועדת של הינו המציעים של העיון זכות היקף בדבר הדעת שיקול כי יודגש .17.4
 ולאמות עיון לדיני, המכרזים לדיני בהתאם זה בנושא תפעל אשר בלבד המכרזים

 .מנהלית רשות המחייבות המידה
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  שהזוכה הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה .17.5
 להשיג לו ותאפשר, לזוכה התראה המכרזים ועדת כך על תיתן, כסודיים הגדירם

 .העניין נסיבות את ההולם זמן פרק בתוך בפניה כך על
 

  בטרם הזוכה למציע הועדה תודיע, ההשגה את לדחות המכרזים ועדת החליטה .17.6
 .המבקש לעיון החומר מסירת

 
 כללי: .18

 
 מילים וביטויים, ככל שלא הוגדרו במסמכי המכרז תהא להם המשמעות שיש  .18.1

              , בתקנות חובת המכרזים, 1993 -להם בחוק חובת המכרזים, תשנ״ב        
, אלא 1981 -, בפקודת הפרשנות או בחוק הפרשנות, התשמ״א 1993 –תשנ״ג 

 אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.
 
 ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע  .18.2

 פו של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.בתוק 
 

 ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .18.3
 המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחדיש לראות את המכרז ואת ההסכם  

 המשלים זה את זה.
 

 בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב  .18.4
 שני הנוסחים.בין  

 
 בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח  .18.5

 ההסכם. 
 

  –לשון רבים במשמע, ולהיפך. כל האמור בלשון זכר  -כל האמור בלשון יחיד  .18.6
 לשון נקבה במשמע, ולהיפך. 

 
  כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי .18.7

 פרשנות.   
 

 הצעה תכסיסנית: .19
 

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

יכולות להיחשב  המפרט הטכני ו/או הצעת המחיראו בלתי סבירות בסעיפים שונים של 
 כתכסיסניות.

 
 ביטול ודחיה: .20

 
ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה זכות 
לדרוש את אכיפתו או לדרוש השבת הכספים שהוצאו עם עריכת המכרז ו/או  כל פיצוי 

 אחר.
 

 :סמכות שיפוט .21
 

סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה וההסכם המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך 
 לפי העניין.בלבד  בדימונה או בבאר שבע 

 
 
 

 בני ביטון                                                                                                                  
 הראש עיריית דימונ
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 נספח א'          
 מפרט טכני

 כלי רכב תפעולי עבור אגף שפ"ע 
 

 כמפורט להלן. איכות 20% -מחיר ו 80%שיקלול ההצעה הינו 
 

   8% מידות ומשקלים

   
 מינימום  -מ' 5.2 אורך )מ"מ(
 מינימום  - מ' 1.8 רוחב )מ"מ(
 מינימום -מ' 1.8 גובה )מ"מ(

 ק"ג  600 נוסעים(כושר העמסה )ק"ג, כולל 
  6%עד   2%ק"ג נוספים יזכו ב  100כל  

 ס"מ  26 מרווח גחון )מ"מ(
 %  2עד  1%כל ס"מ נוסף יזכה ב 

 מינימום -מ' 1.5 אורך ארגז )מ"מ(
 מינימום -מ' 1.5 רוחב ארגז )מ"מ(

 
  מנוע

 טורבו דיזל 1.5/  ליטר 2לפחות  נפח מנוע )סמ"ק(
  140 הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

 4X4 סוג הנעה
 

  מערכת דלק
 70 קיבולת מיכל דלק )ל'(

 סולר סוג דלק
 

 תיבת הילוכים: אוטומטית .
 

 ( 3% ) אבזור סטנדרטי ברכב
  טון          3.5וו גרירה 

 אמבטיה מקורית בהקצפה 
   1%הנעה מרחוק  
               מערכת מוביליי 
      חיישנים אחוריים מקוריים 

  1%אלומיניום  חישוקי 
           מצלמת רווס 
  1%"   8.4מסך מגע 

 
 ( 7%)  סטנדרט חדש של בטיחות

  מערכת בלימה אוטומטיתEBC 1% 

  מערכת התרעה למניעת התנגשות חזיתיתFCW 1%  

  בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת בלימהACC 1% 

  חיישני זיהוי שטחים מתיםBSM 1% 

  חיישני זיהוי תנועה חוצה מאחורRCPD 1%  

 1%בקרת אורות דרך גבוהים אוטומטית 

  מערכת בקרה למניעת התהפכותELECTRONIC ROLL MITIGATION1%  
 

   2%לכל תוספת  עד  1%תוספת שלא כתובה  
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 ברכב יותקן ארגז סגור בגובה גג הרכב ע"פ המפרט הבא :
 הערות תיאור אביזר

ארגז נמוך ללא שמשות כלל )צבע 
 חיצוני לבן(

 הרכבבגובה גג 

  דלת ימין+ מנעול+ ארונית ומדף
דלת שמאל+ מנעול+ ארונית 

 ומדף
 

 או מנעול שווה ערך  מולטילוק 10מנעול רתק של  
אמבטיה מקורית כיסוי דפנות 

 ודלת ארגז
 

 מדפים  16 מידוף פנימי 
  

 
 
 
 

)כולל מע"מ( לרכישת כלי רכב אחד העומד  ₪  240,000יודגש, לרשות העיריה עומד תקציב בסך של 
רכב, לא תובא ה. יובהר, הצעה אשר תהיה גבוהה מהתקציב האמור לכלי הנ"לבתנאי המפרט הטכני 

 לדיון בפני וועדת המכרזים.
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 נספח ב'.  
 

 פרטי המציע
 

  שם המציע
  כתובת המציע

  טלפוןמספר 
  מספר נייד

  מספר פקס'
  כתובת דוא"ל

 
 

 
 פרטי איש הקשר מטעם המציע

 

 שם איש הקשר
 

 כתובת דוא"ל תפקיד
 
 

 מס' טלפון
 

 מס' הפקס'
 
 

 מס' טלפון נייד

 
 

 מעמד המציע:
 

 צורת ההתאגדות  של המציע 
 

 :_______________.חברה   /  עמותה   /  שותפות    / עוסק מורשה    , אחר 
 

 מספר מזהה _ לפי הרישום במרשם הרלוונטי( ______________________.
 

 מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע :
 

 
 שם

 
 ת.ז

 

 
 תפקיד בתאגיד
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 נספח ג'
 
 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות
 

 
שמספרה ________________, לאחר שהוזהרתי  אני הח"מ ________________ נושא ת.ז

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

 
 שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.

 
אני הח"מ מגיש את התצהיר בשם, ___________________ שמספרה _________________ 

 להלן ) "החברה" או "המציע", בה אני מורשה חתימה ואני מוסמך .
 

 -) להלן 1976-תצהיר זה נעשה בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
כלי רכב תפעולי  לרכישת 13/2021"החוק"( וההגדרות המצויות בו, ובתמיכה למכרז מס' 

 "(.המכרז) להלן :" עבור עיריית דימונה
 

ועד מתן תצהירי זה לא הורשע המציע ו/או מבעלי המציע ו/או ממנהלי המציע ו/או עד למ .2
 –בעל הזיקה אליו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק, ואם הורשע ביותר משתי עבירות 

הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצהרות במכרז, חלפה / תחלוף שנה אחת לפחות ממועד 
 ההרשעה האחרונה.

 
 

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

  
 
 
 

       ___________________ 
 שם המצהיר + חתימה       

 
 
 

 
 אישור

 
אני, עורך דין _____________ מאשר בזה כי ביום _____________, הופיע בפניי מר / 

 __,_________________גב' אשר זיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 
לאחר שהזהרתיו/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה וחתם עליה בפני.
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____________________     _____________________ 
 חותמת           חתימה              

 
 

 
 
 
 

 
 נספח ד'

 
 מינימום כדיןתצהיר העסקת עובדים זרים ושכר 

 
 .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   

 
 

אני הח"מ _____________ נושא ת.ז _____________, נושא במשרת 
 של עיריית דימונה, ח.פ _______________  13/2021______________ במציע במכרז 

"( , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה החברהלהלן ) " 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ועבורו מצהיר בזאת 

 :בכתב כדלקמן 
  
  חוק: "להלן) 1999 – ט"התשנ החברות לחוק 268 בסעיף כמשמעו  :"שליטה בעל"

 החברות"(.           
 

 .החברות בחוק כמשמעו :"עניין בעל"
  

 עניין בעל וכל אנוכי, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד כי בזאת מצהיר הנני
 (הקף את התוכן המתאים) למציע

 
 בחשון ה"כ יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו לא -

 כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי 2002, באוקטובר 31 ג"התשס
 -1987ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או/ו -1991 א"התשנ ,(הוגנים תנאים והבטחת

 
 באוקטובר - 31 ג"התשס בחשון ה"כ יום אחרי שנעברו עבירות משתי ביותר הורשענו -

 א"התשנ( ,הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק 2002
 ההצעות להגשת האחרון במועד אך 1987 -,ז"התשמ , מינימום שכר חוק לפי או/ו 1991

 ;האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה , במכרז
 

 הנלווים הסוציאליים התנאים וכל מינימום שכר לעובדיו לשלם מתחייב המציע
 תקופת כל במהלך ,החלים הרחבה צווי/  קיבוציים הסכמים או/ו חוק פ"ע והמתחייבים
 .ההתקשרות

 
 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו

 
 
           __________________ 

 
 חותמת + חתימה

 
 

 אישור
 

 בפני הופיע ____________ביום כי בזה מאשר _____________ דין עורך, אני
 שמספרה זהות בתעודת בפניי עצמו את זיהה אשר______________ 'גב/מר
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 לעונשים  צפוי יהיה וכי האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו לאחר_____________ 
 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את אישר , כן יעשה לא אם בחוק הקבועים

 
 

_____________________            _____________________ 
 חותמת                      חתימה           

 נספח ה'
        
 _________: __תאריך                                                 

        לכבוד
 דימונה עיריית

      
 המועצה לחבר או/ו הרשות לעובד קרבה העדר/קירבה בדבר הצהרה

 
 :הבאים הסעיפים הוראות את לידיעתי הביאה דימונה עיריית כי בזאת מצהיר הנני .1
 

 בטובת  המועצה לחבר יש בו בחוזה התקשרות איסור בדבר העיריות לפקודת( א)סעיף .1.1
 .הנאה

 
, קרובו, מועצה חבר: "כדלקמן הקובע( חדש נוסח) העיריות לפקודת( א' )א 122 סעיף .1.2

 בהונו אחוזים עשרה על העולה חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או, שותפו או סוכנו
 עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא, בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו או

 ."אחות או אח, בת או בן, הורה, זוג בן -" קרוב, "זה לעניין; העירייה
 

  ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר ההודעה של( א)12 כלל .1.3
 הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא המועצה חבר:  "הקובע המקומיות
 קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או מועצה חבר -" מועצה חבר, "זה לעניין; המקומית

 ((."ב()1)5-ו( ב()1)1 בסעיף" קרוב"ו" שליטה בעל" הגדרות ראה) בו שליטה בעלי
 

 לא עירייה של עובד או פקיד: "כי הקובע( חדש נוסח) העיריות לפקודת( א) 174 סעיף .1.4
 או שותפו או זוגו-בן ידי על או עצמו ידי על, בעקיפין או במישרין, מעוניין או נוגע יהיה

 ."למענה המבוצעת עבודה ובשום העירייה עם שנעשה חוזה בשום, סוכנו
 
  :כי ולהצהיר להודיע מבקש הנני לכך בהתאם   .2

  
  זו מהתקשרות הנאה טובת כל העיר מועצת מחברי למי( המיותר את מחק) אין/יש .2.1

 .בעקיפין ולא במישרין לא סוכנו או קרובו י"ע ולא בעצמו לא
 

 , בת או בן, הורה, זוג בן: לי( המיותר את מחק) אין/  יש העירייה מועצת חברי בין .2.2
 .שותף או סוכן לא ואף

 
 מהם לאחד שיש, שותפו או סוכנו, קרובו, מועצה חבר( המיותר את מחק) אין/  יש .2.3

 את הגשתי באמצעותו התאגיד של ברווחיו או בהונו אחוזים עשרה על העולה חלק
 .בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או הצעתי

 
 .ברשות העובד סוכן או שותף, זוג – בן( המיותר את מחק) לי אין /יש. 2.4

 
 קרבה לי יש אם הצעתי את לפסול רשאית תהיה העירייה של המכרזים ועדת כי לי ידוע .3

 .נכונה לא הצהרה מסרתי אם או, לעיל כאמור
 

 הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .4
 .אמת
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 לפקודת( 3')א 122 סעיף מהוראות ובפרט בכלל דין כל מהוראות לגרוע כדי לעיל באמור אין .5
 להתיר רשאית הפנים שר ובאישור מחבריה 2/3 ברוב העירייה מועצת לפיהן, העיריות

 .ברשומות פורסמו ותנאיו שהאישור ובלבד העיריות לפקודת( א')א122 סעיף לפי התקשרות
 

 : __________________   המשתתף חתימת   : __________________המשתתף שם
 
 
 
 

          
 'ונספח 

 
 

 הסכם
 

 שנערך ונחתם בדימונה ביום ____________
 
 
   -דימונה עיריית   בין: 

   "(העירייה) להלן :"  
           

 מצד אחד ;
 

 ____________________________________שם:    לבין:
 הרשום ברשם ה:  ___________________________  

 _______________________________  :שמספרו ב  
  ֹֹ______________________   על ידי מורשי החתימה:  
   ________________________________________ 
 מצד שני ;       "הספק)להלן : "  

       
 בעירייה;שיפור פני העיר ל עבור האגף כלי רכב תפעולי לרכוש  והעירייה מעוניינת   הואיל:

 
עיריית עבור   כלי רכב תפעולי אספקתל 13/2021פרסמה מכרז שמספרו והעירייה   :והואיל

 דימונה.
 

 הספק זכה במכרז האמור; ו  והואיל:
 

ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם  :והואיל
 לאספקת כלי הרכב ומתן אחריות כאמור בתנאי המכרז דנן;

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כלדקמן:

 

 :מבוא .1

 הנספחים להסכם זה והמבוא מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים  .1.2
 המפורטים בו.

 הנספח להסכם זה הוא ערבות הביצוע. .1.3

 

 בהסכם זה תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם: .2

 .אגף הגזברותעיריית דימונה באמצעות  -"העירייה" או "המזמין" .1.1

הובלה, אספקה, אריזה, אחסנה, התקנה  וכל פעולה נלווית  -"אספקה" או "לספק" .1.2
 הקשורה בכך;
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 דימונה ו/או משרדי ו/או אולם תצוגת הספק.עיריית  -"אתרי האספקה" .1.3

 מנהל הרכש באגף הגזברות בעיריית דימונה.  -"נציג המזמין" .1.4

 ימים קלנדריים, למעט אם צוין אחרת במפורש. -"ימים" .1.5

 הצעת הספק למכרז. -"ההצעה" .1.6

 א' המצ"ב לחוברת המכרז. כמפורט בנספח -"כלי הרכב" .1.7

ק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( כמשמעותו של מונח זה בחו -"הפרה יסודית" .1.8
 .1970 -תשל"א

 .אחריות יצרן שירותישירותי אספקה, התקנה , -"השירותים" .1.9

 

 תקופת ההתקשרות: .3

חודשים החל ממועד  6 -תקופת ההתקשרות בין הצדדים על פי הסכם זה הינה ל .3.1
 חתימת הגזבר וראש הרשות המקומית ) להלן :"ההתקשרות המקורית"(.

לעיל, לעירייה עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות על אף האמור  .3.2
 חודשים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 6בפרק זמן נוסף של עד  

, מובהר ומוסכם בזאת כי ההתחייבויות שהצדדים נטלו על עצמם על פי הסכם זה .3.3
ומטבען אינן מוגבלות לתקופת ההתקשרות יהיו בתוקף גם לאחר תקופת 
ההתקשרות, למען הסר ספק לא יהיה בסיום ההתקשרות כדי למנוע ממחויבויותיו 

 .בהתאם לתקופת האחריות אחריות ותיקוניםשל הספק לספק לעירייה שירות 

 

 הצהרות הספק: .4
 :הספק מצהיר בזאת כי 

 את כלי הרכב נשוא הסכם זה. הוא מורשה על פי דין לספק .4.1

יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות והמלאי  .4.2
וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל  הדרושים לשם אספקת כלי הרכב

 הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ומועדן.

ים לביצוע הסכם זה, וכי כל הוא הבין את צרכי העירייה ודרישותיה הקשור .4.3
 הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו.

הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל  .4.4
ההבהרות שניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי העירייה את כל ההסברים 

והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין וההנחיות הנחוצים לו לצורך גיבוש הצעתו 
לו כל טענה כלפי העירייה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות, פגם 

 בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים באספקת כלי הרכב.

ידוע לו שהעירייה התקשרה עמו על בסיס הצעתו, ועל סמך הצהרותיו  .4.5
 בהצעתו ובהסכם זה לעיל ולהלן.והתחייבויותיו 

 

 :כלי הרכב .5

הספק מתחייב לספק לעירייה כלי רכב בהתאם להוראות המכרז ונספחיו ובהתאם  .5.1
 להוראות הסכם זה.

 .ק"מ 10עד כלי הרכב שיסופק יהיה בעל  .5.2

 

  :לו"ז לאספקת כלי הרכבהתמורה ו .6

 התמורה תהא בהתאם להצעתו שנתן במכרז נשוא הסכם זה. .6.1

תערוך את הביטוחים הנדרשים העירייה  .מובהר כי לא יתווסף לתמורה מע"מ .6.2
 עבור כלי הרכב.
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הזמנה בפועל של כלי הרכב תבוצע ע"י העברת הזמנת עבודה חתומה על ידי מורשי  .6.3
של העירייה לידי הספק, בהזמנה יפורטו הפרטים הבאים: שם כלי הרכב,  החתימה

יצרן, שנת ייצור ותאריך עלייה לכביש, מס' קילומטרים שגמע הרכב והכל כמפורט 
 צעת הספק ובמפרט כדרישת העירייה.בה

 מיום ביצוע הזמנת העבודה תוך ימים שלושיםהספק יספק את כלי הרכב תוך  .6.4
 שמירה על תקינות ובטיחות.

 יועבר על ידי המזמין לספק בהעברה בנקאית עם מסירת הרכב.  התשלום .6.5

הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן שעשויים להיגרם לכלי הרכב עד לקבלתו  .6.6
 על ידי המזמין.

מובהר כי קבלת כלי הרכב על ידי המזמין או תשלום תמורתו לא יהוו ראייה לגבי  .6.7
 טיבו ותקינותו ולא יהוו ויתור מצד המזמין.

מבלי לגרוע ממחויבות הספק לספק את כלי הרכב במועד אשר נקבע, מתחייב  .6.8
הספק להודיע למזמין בכל מקרה של איחור באספקה מוקדם ככל האפשר. 

קשת הספק יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי לדחות את מועד לב
 פקה ויראו את המועד החדש שקבע כמועד ההזמנה.האס

( ימים מהמועד הנקוב בהזמנה 45מוסכם כי איחור העולה על ארבעים וחמישה ) .6.9
 מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 , פיצוי ושיפוי:אחריות יצרן .7

 36לספק אחריות יצרן לכלי הרכב לתקופה של ____ ) מינימום הספק מתחייב  .7.1
 .המוקדם מבניהם ק"מ( 100,000__________ )מינימום   -חודשים ו/או עד ל

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

 כלי הרכב המוצע ועל חשבונו של הספק ו/או יבואן מורשה.

לא מילא הספק אחר האמור לעיל, רשאית העירייה לתקן הליקויים על ידי מוסך  .7.3
מורשה אחר או בכל דרך אחרת ולחייב הספק בהוצאות הנגרמות עקב כך, מבלי 

י לגרוע בכל סעד ו/או זכות העומדים לרשות העירייה בהתאם לחוזה זה או על פ
 כל דין.

הספק פוטר את העירייה, עובדיה וכל הבא מטעמה מאחריות לגבי נזקים להם הוא  .7.4
אחראי כאמור לעיל ועל פי כל דין ומוותר על כל זכות תביעה שהיתה לו ו/או שיש 

עצמו ועל לו ו/או שתהיה לו כנגד העירייה, עובדיה והבא מטעמה ומתחייב לשאת ב
כו לשם כך( בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא ו/או בעזרת ביטוחים שיערחשבונו )

 אחראי להם כאמור לעיל.

דרישה בכתב מהעירייה את הספק מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא עם קבלת  .7.5
העירייה ו/או  עובדיה ו/או מי מטעמה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה 

בקשר עם פעילותו שתגרם למי מהם בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש הנובעים 
, לספק תימסר הודעה בדבר זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"דעל פי הסכם 

 דרישה ן/או תביעה כאמור באופן שיאפשר לו להתגונן כנגדה על חשבונו.

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכח הסכם זה ו/או  .7.6
ידי צד שלישי כלשהו בגין מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על 

מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 
 לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל.

 

 נציג מטעם הספק : .8

אדם שיהיה  –הספק מתחייב למנות בעל סמכות מבין עובדיו, מנהליו או בעליו  .8.1
 אחראי לקשר עם העירייה בכל נושא הנובע והכרוך בביצוע של הסכם זה  ) להלן:

 "הנציג"(.
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הספק יודיע לעירייה, במועד החתימה על ההסכם את שמו של הנציג וכן יודיע  .8.2
 לעירייה על החלפתו או הפסקת פעולתו של הנציג, מיד עם כל השינוי כאמור.

 

 נציג מטעם העירייה : .9
נציג מטעמה שיהיה בקשר עם הספק. נציג העירייה ביום חתימת ההסכם  תמנה העירייה

, העירייה תהא רשאית להחליף את הנציג דוד לוי, מנהל הרכש באגף הגזברותיהיה מר 
 בהודעה בכתב לספק.

 

 ניגוד עניינים: .10
 ה, הספק מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא הסכם ז    

וכי יודיע לעירייה ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו, בעל השליטה או מורשי 
 החתימה בו במצב של ניגוד עניינים כאמור.

 

 איסור הסבה: .11

הספק אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם  .11.1
המחאה, שיעבוד או זה לצד שלישי, אלא אם ניתן אישור העירייה מראש ובכתב. 

משכון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, יהוו הפרה יסודית 
של ההסכם והעירייה לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין מוצרים שסופקו על 

 פיהם.

, הספק אינו רשאי לשם קיום התחייבויותיו על  11.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .11.2
פקי משנה ללא הסכמת העירייה מראש ובכתב ובכפוף פי הסכם זה להתקשר עם ס

 לכך כי כל התחייבויות הספק בהסכם ימולאו בהתאם לאמור במכרז ובהסכם.

 

 העדר יחסי עבודה : .12

ספק , ובשום מקרה לא  -מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמיןהצדדים  .12.1
הספק או הפועלים ניתן לפרש הסכם זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין העירייה ובין 

מטעמו,  במקרה שתוגש נגד העירייה תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד, ישפה 
הספק את העירייה בגין כל תשלום כספי, חיוב או חבות אחרת, שיפסקו נגד 

 העירייה, אם ייפסקו מיד עם דרישת העירייה והצגת הפסק המחייב.

, וכי הוא היחיד הנושא הספק מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו .12.2
בכל אחריות, חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי 

 שכר, ביטוח וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

כל שינוי שיחול בהסכם העבודה בין הספק ובין עובדיו אינו מעניינה של העירייה  .12.3
 רשת ובכתב של העירייה.והוא לא ישמש עילה לשינוי ההסכם, אלא בהסכמה מפו

 

 עיכבון: .13
, לרבות לגבי כלי לספק או מי מטעמו לא תהיה זכות עיכבון כלפי המזמין או מי מטעמו

הרכב ולגבי מסמכים או נכסים אחרים הקשורים לשירותי הספק או השייכים למזמין או 
 למי מטעמו.

 
 

 הפרות, תרופות וסיום ההתקשרות: .14

חוק החוזים ) תרופות בשל הפרת הסכם(, על הפרת הסכם זה תחולנה הוראות  .14.1
 .1970תשל"א 

 

 סודית של ההסכם:רים המפורטים להלן ייחשב כהפרה יכל אחד מהמק .14.2
 . אי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה, אשר נקבע לגביה שהינה  14.1.1
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 מעיקרי הסכם זה וכי הפרתה תהווה הפרה יסודית.            
 הפרה יסודית של ההסכם: אלה הם הסעיפים שהפרתם תהווה 

   5 ,6 ,7 ,10 ,11. 
 .  אי קיום של הוראה מהוראות הסכם זה, אף אם לא נקבע לגביה הוראה 14.1.2  

שהינה מעיקרי ההסכם, אשר לא תוקן בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה 
( יום מיום 14שמסר המזמין לספק ואם לא נקבע זמן ארבעה עשר )

 ר ההפרה.שהודיע המזמין לספק על דב
 . קרות אחד מאלה:14.1.3  

 הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק או התקבלה החלטה על  -14.1.3.1
פירוקו מרצון או ניתן כנגדו צו פירוק או צו כינוס נכסים זמני   
או קבוע, צו הכרזת פשיטת רגל, או הוגשה נגדו או על ידיו 

לא  בקשה להסדר נושים או ניתן צו למינוי נאמן לספק, והצו
 ( ימים ממועד הינתנו.90הוסר בתוך תשעים )

 . הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת על רוב נכסי 14.1.3.2   
הספק או נכסים מהותיים שלו או נכסים הדרושים לצורך     

( יום 90ביצוע שירותי הספק, והעיקול לא  הוסר תוך תשעים )
 מהטלתו.

 המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה. . הספק נקלע למצב14.1.3.3   
 

, רשאי המזמין יהיה זה הסכם פי על התחייבויותיו את הספק להפר צפוי או הפר .14.3
 :לו הנתונים אחר סעד או זכות מכל לגרוע מבלי

 ;ההפרה שואנ ההזמנה את לבטל .14.3.1

 מספק הספק ידי על סופק שלא כלי הרכב מהדגם  המוצע או דגם אחר  לרכוש .14.3.2
 האחר הספק אצלכלי הרכב  מחיר בין ההפרש בעלות הספק את ולחייב, אחר
 של בשיעור תקורה הוצאות בתוספת ההסכם פי על כלי הרכב מחיר לבין

 .אחר ספק אצל שנרכשו הטובין מערך( 15%) אחוזים עשר חמישה

, לעיל האמורים המוסכמים הפיצויים סך כי, ומאשרים מצהירים הצדדים .14.3.3
 להיגרם הצפויים הנזקים של וזהירה שקולה הערכה לאחר ידיהם על נקבע

 המזמין ידי על בדרישתם אין וכי, הספק התחייבויות מהפרת כתוצאה למזמין
 או זכות מכל או הספק מהתחייבויות לגרוע כדי הספק ידי על בתשלומם או

 .דין פי ועל זה הסכם פי על, למזמין הנתונים סעד

 

 את לבטל זכאי השני הצד יהיה, יסודית הפרה ההסכם את זה להסכם צד הפר .14.4
 .לו הנתונים אחרים סעד או זכות מכל לגרוע מבלי, בכתב בהודעה לאלתר ההסכם

 

 את לספק מהספק ימנע שבו מקרה בכל גם למזמין תעמוד ההסכם לביטול זו זכות .14.5
 .המזמין בשליטת שאינן בנסיבות כלי הרכב

 

 ויחזיר, העירייה קניין המהווה דבר כל לעירייה הספק ימסור ההתקשרות סיום עם .14.6
 .עבורו תמורה קיבלה לא שהעירייה סכום כל לעירייה

 

 כללי: .15

   הספק של בהצעתו הכלולה התחייבות כל, זה בהסכם האמור מן לגרוע מבלי .15.1
 זה בהסכם נכתבה כאילו הספק את מחייבת והיא, זה בהסכם ככלולה תיראה

 .במפורש

  כן אם אלא, ההסכם של כהפרה תיחשב בהצעתו מהקבוע הספק של חריגה כל .15.2
 .ובכתב מראש העירייה אישור עליה התקבל

  דין כל פי-על או זה הסכם לפי לו המוקנית זכות על כמוותר יחשב לא להסכם צד .15.3
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 .מטעמו המורשה של ובחתימתו בכתב הדבר נעשה אם אלא

 .הישראלי הדין הוא ההסכם על החל הדין כי מוסכם .15.4

 של ומלא שלם ביטוי מהווים זה הסכם תנאי כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר .15.5
 .לחתימתו שקדם נוהג או הבטחה, מצג, הסכם כל מבטלים והם, הצדדים זכויות

 

 פרשנות .16

 לתת ואין בלבד והתמצאות נוחות לצורכי נועדה לסעיפים ונספחיו ההסכם חלוקת .16.1
 .פרשנית משמעות כל להם

 .לפרשנותו ישמשו ולא, בלבד לנוחות נועדו זה בהסכם הסעיפים כותרות .16.2

 ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים .16.3
 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם, זכר בלשון המופיעים

 - ההסכם המכרז בין היררכיה .16.4

 את זה המשלים אחד מסמך מהווים( נספחיו על) לו המצורף וההסכם המכרז .16.4.1
 .זה

 ליישב מאמץ יעשה ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .16.4.2
 .הנוסחים שני בין

 נוסח יגבר ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות .16.4.3
 .ההסכם

 האמור יגבר, להסכם בנספחים האמור לבין בהסכם האמור בין סתירה של במקרה .16.5
 .בהסכם

 

 השיפוט סמכות .17
ו/או בבאר  בדימונה המוסמך המשפט בית הינה זה הסכם לגבי המקומית השיפוט סמכות

 .שבע לפי העניין בלבד

 

 הודעות .18

 שהודעה, בה שינוי לכל בכפוף, זה הסכם בראש כמפורט הינן הצדדים כתובות .18.1
 .זה בהסכם המפורטת בדרך האחר לצד נמסרה עליו בכתב

 הגיעה כאילו יראוה האמורה לכתובתו למשנהו אחד מצד שתשלח הודעה כל .18.2
 :לתעודתה

 מסירתה מעת שעות( 72) ושתיים שבעים כעבור - רשום בדואר נשלחה אם .18.2.1
 ;בישראל דואר במשרד

 קיים באם, משלוחה יום שלאחר העסקים ביום - בפקסימיליה נשלחה אם .18.2.2
 ;במלואה ההודעה של תקינה העברה על אישור השולח בידי

 .כאמור מסירתה בעת - ביד הרלוונטי הצד של בכתובתו נמסרה אם .18.2.3

 
 
 

 על החתום:ולראיה באו הצדדים 
 
 
 
 
 
 

 _______________________    _________________________ 
 נציג הספק          עיריית דימונה
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 נספח ז'                    

 
 הצעת המציעהצהרת ו

 הצהרת המציע:

המפרט אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות תנאיו וההוראות הכלליות למשתתפים,  .1

 הטכני ומאפייניו.

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, המפורטים לעיל וכי תנאי ההסכם וכל הגורמים  .2

המבוקש ע"י  כלי הרכבהמשפיעים על מתן השירות נשוא המכרז ידועים לי ומוכרים, וברור לי מהו 

 העיריה ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 אני מצהיר בזאת כי: .3

למסמכי המכרז ולפי הדרישות   א'נספח עפ"י  את כלי הרכב הנדרשק הנני מסוגל לספ .א

 המפורטות במסמכי המכרז.

או ההתחייבויות על פי הוראות מסמכי /הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו .ב

 המכרז.

בין מיוחדות  -בחשבון את כל ההוצאות  תי , לקח לקבל עבור כלי הרכבהמחיר אשר אני מציע  .ג

, הובלתועל פי תנאי המכרז, לרבות כלי הרכב ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות באספקת 

 ים, אגרות רישוי וכו'.סהמי

לקבל נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז,  כלי הרכבאם אזכה במכרז, הנני מתחייב לספק את  .4

לשביעות רצונו המלאה של האחראי, וזאת במועד/ים שתורה , לספקו שהצעתיאת המחיר  תמורתו

 לי העירייה.

ימים מתאריך  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך  .5

 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 ולהחזיר את החוזה לעיריה כשהוא חתום ומבוייל. על החוזה, לחתום           

    חתימתי על מסמכים אלו כמוה כחתימה על כל מסמכי החוזה לרבות המפרט וכל מסמך אחר שיהווה  

 חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

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

זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות  העיריה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי

לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העיריה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על 

 עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

הקשורות באספקת הצעת המחיר שלי כוללת את כל הוצאותי בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג  .7

 .זהרכב בהתאם לתנאי המכר

 כמו כן הריני מצרף להצעה: .8

 תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף. א.

 אשור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה בדבר ניהול פנקסים כחוק. ב.
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 אישור לצורך ביצוע עסקאות עם גופים ציבוריים. ג.

על האנשים רו"ח החברה /תעודת רישום של החברה, העתק מתזכיר החברה ואישור עו"ד ה.

 המוסמכים לחתום בשם החברה ולחייב את החברה בחתימתם על מסמכי ההזמנה.

      5,000מבויילת כחוק על סך  להבטחת קיום התחיבויותיי בהתאם להצעתי , ערבות בנקאית ו.

  ש"ח. 

 יתרת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי בשולי כל דף. .ז

 
העירייה רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו, ולבטל את הבקשה להציע הצעות, וזאת מבלי  .9

לגרוע מזכותה לפרסם הזמנה חדשה להציע הצעות, או להתקשר אם צד שלישי כלשהו לביצוע מכרז 

 זה כפי שתמצא לנכון. 

 . מיום חתימתו ע"י העירייה חצי שנהידוע לי כי תוקפו של החוזה יהיה ל .11

 מצאתימים קלנדריים מיום חתימת העיריה על החוזה וה 30כלי הרכב תוך הנני מתחייב לספק את  .12

   הזמנת רכש חתומה כדין. 

 לכלי הרכב שיסופק על ידי. מתחייב ליתן לעירייה אחריות יצרןאני  .13
 

 הצעת המציע

 

 פרטי המציע : .1
 

 שם המציע
 
 

 כתובת

 טלפון:
 
 

 כתובת דוא"ל פקס':

 פרטי איש הקשר מטעם המציע
 

 
 שם איש הקשר

 
 

 דוא"ל תפקיד

 
 
 

 נקודות 80– על מחיר המקסימום לכלי רכב אחד הנחה .2
 

 ) כמפורט בנספח א'( תפעולי עבור אגף שפ"עכלי רכב 
 

 _________________________________. מסוג רכב לספק מציע הנני
 

 :___________________________.דגם קוד:______________. דגם
 

 .יש לצרף קטלוג המכיל מפרט טכני של יצרן הרכב 
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 אגף שפעאחד עבור  תפעולי לכלי רכב₪ (  240,000אחוז הנחה ממחיר המקסימום הקבוע)     
ובמילים:______________. מחיר כלי הרכב המוצע לאחר שקלול אחוז :_______ ₪, 

      ובמילים:____________________.₪, ההנחה: _____________ 
  

  .לרבות אגרת רישוי וכל עלות הכרוכה באספקת הרכב לשימוש זמין 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________________________שם המציע: )נא לציין שם מלא( 
 

 _________________________אישיות משפטית )אדם, חברה, שותפות וכיוצ"ב( נא לפרט: 
 כתובת: _____________________________ ,____________________ח.פ /מספר ת.ז.

 מס' טלפון:_______________________.
 

  :שמות ומספרי זיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע  
 שם:__________________, ת.ז:________________________
 שם:__________________, ת.ז:________________________

 
       

 ______________________                                                    _____________תאריך: 
    חתימת וחותמת המציע       
 
 

 חברה, שותפות וכיו"ב( -מורשי חתימה )כשהמציע הוא תאגיד משפטי בדבר שור יא

 

 עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת כי :_______________  אני הח"מ 

 

 ____________________ת.ז.  ___________________ה"ה  (1)

 ____________________ת.ז.  __________________ה"ה . (2)

   

, וכי הם חתמו על מסמך ו בחתימתםולחייב  אות המציע, __________________ מוסמכים לחתום בשם
 יי.זה בפנ

 

 

___________________ ____________________ 

 עו"ד/רו"ח                                           תאריך                                                                
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 נספח ח' 
                                                          

 בנקאיתערבות  כתב         
 (הצעה -)ערבות השתתפות                  

 לכבוד:
 עיריית דימונה

 )להלן: "העירייה"(
 

 ערבות בנקאית מס' ______________הנדון: 
 

"( מס' ת.ז /ח.פ /ח.צ _______________ הנערב) " -על פי בקשת __________ להלן    .1
מרחוב __________________ ) כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן 

בי של הנערב  הנובעות מהשתתפותו במכרז פומ התחייבויותיובלתי חוזר בקשר למילוי כל 
לשלם לכם כל סכום  ,כלי רכב תפעולי עבור עיריית דימונהלאספקת  13/2021מס' 

(  ₪  חמשת אלפים במילים: ) ש"ח 5,000 שתדרשו מאת הנערב עד לסכום כולל של 
בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן ) כללי( )תוספת של מדד חיובי 

"( בין המדד המדד" בלבד(, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן:
             שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות 

 "(.רבותסכום העלהלן: ")

 

דלעיל בפעם  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף     .2
אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי 

 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 

לעיל תוך שבעה  1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף     .3
( ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על ידי מנכ"ל העירייה 7)

ו/או גזבר העירייה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את 
ו באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי דרישתכם בתהליך כלשהו א

שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 
 תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 
 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.    .4

 
 ולל(.)כ 22.7.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום     .5

 
תוקף ערבות זו ניתנת להארכה בהודעה בכתב של העירייה באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך     .6

בקבלת הסכמת הנערב, לתקופות נוספות של שנים עשר חודשים נוספים )כל אחת מהן( 
 דלעיל. 5מהמועד הנקוב בסעיף 

 
כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תם תוקפה של הערבות     .7

לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה  5כנקוב בסעיף 
 דלעיל. 6הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 
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 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת.
 

 המחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבות זו איננה ניתנת ל    .8
 
 

 בכבוד רב,           
           ________________ 
 שם הבנק.                     

 
 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ___________ וחותמת הסניף.
 


