
 
 

 UP  DC-PICKאוטומט   4*2רכב עבור חשמלאי טנדרלרכישת  8/22מכרז פומבי מס' 

 כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך. 

רכב עבור חשמלאי לרכישת  בזאת הצעות    מזמינה  "(  המועצה )להלן: "מועצה אזורית דרום השרון  

 בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.  UP  DC-PICKאוטומט  4*2טנדר

תחת    /http://www.dsharon.org.ilהודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה  

 דף הבית < שירות לתושב < מכרזים.

, לאחר תיאום  8:30-16:00ה בשעות  -בימים א,  רכב במועצהבמחלקת    לקבלאת מסמכי המכרז ניתן  

 . 03-9000576בטלפון  מיקי בלומנטל טלפוני עם

במעטפה סגורה    בלבד  את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית

בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות המועצה,    "8/22  מס'"מכרז פומבי    נושאת ציון

   .08:30בשעה  2.2023.7 -הלתאריך עד 

 . יתקבלו לאימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל  י מסמכים ש

 לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. אינה מתחייבת    המועצה

עותקים    הזוכה במספר  חתום  המכרז,  למסמכי  המצורף  ההסכם  את  להמציא  יידרש  במכרז 

 . הודעת הזכייה ימי עבודה ממועד קבלת  10ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים תוך  

  הקבוע   הנוסח"י  עפ,  הנדרשים  הנספחים  כל  ואת  כנדרש  חתום  ההסכם  את  ימציא  לא  והזוכה  היה

 .במכרז  זכייתו את לבטל  רשאית תהיה המועצה, לעיל המצוין  במועד, המכרז במסמכי

ה  ניתן לפנותהבהרה, או לעיון במכרז טרם רכישתו,  לשאלות   באמצעות    ,1.3.2022  -עד לתאריך 

 . 03-9000576 בטלפוןחובה לוודא קבלת המייל    Mike@dsharon.org.il מיילכתובות ה

 
 בכבוד רב,

 אושרת גני גונן 
 השרוןראש המועצה האזורית דרום 

http://www.dsharon.org.il/
http://www.dsharon.org.il/
http://www.dsharon.org.il/
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

4/1.30/2   17.02.22 

 מועצה אזורית דרום השרון
 

 UP  DC-PICKאוטומט  4*2רכב עבור חשמלאי טנדרלרכישת  8/22מכרז פומבי מס' 

 הוראות למשתתפים ותנאי השתתפות 
  לרכישת   ת"( מתכבדת להזמין הצעו "המזמין  או "  המועצה"  :)להלן  מועצה אזורית דרום השרון

)להלן: "PICK-UP  DCאוטומט    4*2רכב עבור חשמלאי טנדר וכמפורט במפרט הטכני  "(, הרכב, 

 . בהתאם לתנאי המכרז וההסכם

 מסמכי המכרז  .1

 . הודעה על המכרז .1.1

 , לרבות הנספחים הבאים: הוראות למשתתפים ותנאי השתתפות .1.2

 הצעת המציע.  - 1נספח   .1.2.1

 . 1976-ל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התש תצהיר  - 2נספח   .1.2.2

 בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטיים. תצהיר  - 3נספח   .1.2.3

 פירוט בדבר ניסיון קודם של המשתתף. – 4נספח   .1.2.4

 נוסח החוזה.  .1.3

 מפרט.  - נספח א' .1.3.1

המכרזהמועצה   .1.4 מסמכי  כל  נמצאים  שברשותו  שהצהיר  כמי  במכרז  במשתתף   תראה 

המנויים לעיל והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב  

 .זוכה במכרזהצעה העפ"י תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כ  לבצע את העבודות 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .2

 :הבאים    המצטבריםעל המציע להגיש לקיים את התנאים  

 המציע הינו תושב ישראל.  .2.1

ניסיון באספקת  המציע   .2.2 נומינאלי    500,000בהיקף כספי של    רכביםבעל  ₪ לפחות )סכום 

 . 2021  – 2019שנים מתוך השנים ה  3ללא מע"מ( בשנה, במהלך  

 נספח א' להסכם.כ המצורףעמידה מלאה במפרט הטכני שיסופק עומד  הרכב .2.3

תשכ"ח  המציע .2.4 עסקים,  רישוי  חוק  פי  על  עסק  רישיון  הרלבנטיים    1968-בעל  בפריטים 

, ככל שהעסק מצריך רישיון  2013- בהתאם לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג  

שלו   הפעילות העסקית  עיקר  בו מתנהלת  בהתייחס למקום אשר  וזאת  דין,  פי  על  עסק 

 בתחום מושא מכרז זה. 

 עיקרי ההתקשרות  .3

 הוראות ההסכם.  וב, כמפורט במפרט הטכני  הרכבוכה יספק למועצה את הז .3.1

והשלמת כל מחויבויות הספק עפ"י ההסכם,   הרכב ההסכם יישאר בתוקפו עד לאספקת   .3.2

 לרבות תקופת האחריות. 

 הצעת המשתתף ואופן הגשתה .4

בשקלים    הרכבהסכום הנדרש לשם רכישת  את    ,"הצעת המציע על המציע לרשום בטופס " .4.1

מע"מ כולל  )וחותמת   .חדשים,  ידו  בחתימת  המציע  ידי  על  יחתמו  המכרז  מסמכי  כל 
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והמסמכים  המכרז  מסמכי  כל  יצורפו  המציע  הצעת  לטופס  תאריך.  ובתוספת  בתאגיד( 

ידו   בחתימת  המציע  ע"י  לרבות החוזה כשהם חתומים  הוראות המכרז  עפ"י  הנדרשים 

 מציע שהינו תאגיד( ובתוספת תאריך. ה)וחותמת 

 שבהצעת המציע הם קבועים וסופיים ולא יהיו ניתנים לשינוי מכל סיבה שהיא.המחירים  .4.2

 – כמפורט בנספח א'    ,₪ כולל מע"מאלף    260של    תחרוג ממחיר המקסימום  אשר  הצעה .4.3

 על הסף.  תיפסל – מפרט טכני

ואינן מחייבות את    המיועדים לכך,   הערות המציע, מלבד במקומות .4.4 לא תובאנה בחשבון 

 .  המועצה

  ימים לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90 -ל הצעת המציע תהיה בתוקף  .4.5

אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא  .4.6

 פסילת ההצעה. ל עלול לגרוםלפי התנאים 

ניתן  את טפסי המכרז   .4.7 נוספים   ,ין המועצהיבבנ   ורהתחב   חלקתבמשרדי מ לקבל  ופרטים 

א השעות:  -בימים  בין  עם  8:00  –  13:00ה',  תיאום  לאחר  בטלפון  ,  בלומנטל  -03מיקי 

9000576 . 

 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן: .5

 . הענייןלפי  – צילום ת.ז./ אישור על רישום השותפות/ העתק תעודת התאגדות  .5.1

 אישור  חתום ע"י עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה מטעם המשתתף. .5.2

 עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף.   תעודת .5.3

 .  1976  -תשל"ו  ,פ"י חוק עסקאות לגופים ציבורייםאישור בתוקף ע .5.4

 כתב ההצעה והנספחים לכתב ההצעה, החוזה ויתר מסמכי המכרז.  .5.5

תשל"ו .5.6 ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  המשתתף  מטעם  )בנוסח    1976-תצהיר 

 (. 2כנספח המצ"ב 

)בנוסח    בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטייםתצהיר מטעם המשתתף   .5.7

 (. 3כנספח המצ"ב 

 2.2פירוט בדבר ניסיון קודם של המשתתף המעיד על עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף   .5.8

 . 4כנספח בהתאם לנוסח האישור המצ"ב 

 שיסופק ע"י הזוכה.  הרכב מפרט טכני של  .5.9

 צילום רישיון עסק תקף. .5.10

פרוטוקול מפגש הבהרות חתום ע"י המשתתף, ככל שהתקיים, וכל מסמכי התשובות  .5.11

 לשאלות ההבהרה שנמסרו למשתתף, ככל שנמסרו, כשהם חתומים על ידי המשתתף. 

על המשתתף למלא את פרטיו כנדרש בדף הראשון  -ההסכם המצורף למסמכי המכרז  .5.12

להסכם, לחתום בתחתית כל עמוד בצרוף חותמת וכן חתימה מלאה )שם + חתימה 

 . וחותמת( בדף החתימות בתוספת אישור חתימה ע"י עו"ד/רו"ח

 . , בצרוף חותמתיתרת כל מסמכי המכרז כשכל דף מהם חתום ע"י המשתתף בשוליו .5.13
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 הוראות כלליות למשתתפים: .6

 על המציע לקרוא בעיון רב את החוזה ואת כל מסמכי המכרז. .6.1

בכל  .6.2 יתעורר ספק כלשהו  בין המסמכים או  או אי התאמות  אם ימצאו סתירות כלשהן 

למנהל מחלקת תחבורה במועצה מר מיקי בלומנטל  הנוגע לפרטים על המציע לפנות בכתב  

-03ס  לפקאו למנהל אגף תיפעול יואב סבן , בבניין המועצה, קריית המועצה נווה ירק או  

לתאריך  עד   03-9000576ולוודא קבלה בטל'  , Mike@dsharon.org.ilאו דוא"ל  9000577

כל תשובה    .שלו לשם מתן תשובה  והדוא"לכל זאת בציון כתובתו ומספר הטלפון    1.3.2022

ו/או מנציגה תהיה רק בכתב ואין תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת. אין    מהמועצה 

 אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו בעל פה.  המועצה

שינויים    המועצה .6.3 להכניס  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית 

יים  ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז. השינו

כל  של  לידיעתם  בכתב  ויובאו  המכרז  מתנאי  נפרד  בלתי  חלק  יהיו  כאמור,  והתיקונים 

רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי 

 מסמכי המכרז. 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז  .6.4

 ונהירים לו.על נספחיו ידועים  

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  .6.5

 ו/או החוזה על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו   .6.6

סמכי המכרז או כל הסתייגות לגביה בין  כל שינוי או תוספת שייעשו בממתנאי המכרז.  

אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי בכל דרך אחרת יחשב כאינו קיים או 

 . המועצהעלול לגרום לפסילת ההצעה, לפי שקול דעתה הבלעדי של 

ההצעה   .6.7 את  לקבל  מתחייבת  המועצה  שהיא.  הזולהאין  הצעה  כל  או  המועצה   ביותר 

 . ישת הרכבים בין מציעים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדילפצל את רכרשאית 

מחירה .6.8 מבחינת  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  לעומת    המועצה 

 מדן. והא

 מועד אחרון להגשת הצעות  .7

הגזברות  את   .7.1 במחלקת  הנמצאת  ההצעות  לתיבת  ידנית  להכניס  יש  הסגורה  המעטפה 

 אין לשלוח הצעות בדואר.   08:30שעה   7.3.2022במשרדי המועצה עד לתאריך 

 ותיפסל על הסף. תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד  , לאעד למועד זהשלא תגיע מעטפה  .7.2

 תנאים מיוחדים  .8

   -מסכים מראש כי:  מציעמוסבת לתנאים הרשומים מטה וה מציעתשומת לב ה

 . רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב המועצה .8.1

אם תחליט המועצה כאמור שלא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים    .8.2

פסי  במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין רכישת ט 

 המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.
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לעומת   .8.3 בלתי סבירה מבחינת מחירה  בהצעה שהיא  כלל  להתחשב  לא  המועצה רשאית 

מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת  

 המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

בבחירת ההצעות את אמינותו ו/או כושרו המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה   .8.4

של המשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות  

 וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.

 
 בכבוד רב,

 אושרת גני גונן 
 ראש המועצה האזורית דרום השרון



5 
 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

4/1.30/2   17.02.22 

 הצעת המציע  – 1נספח 

 UP  DC-PICKאוטומט  4*2רכב עבור חשמלאי טנדרלרכישת  8/22מכרז פומבי מס' 

 אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון ובקפידה את כל מסמכי המכרז.   .1

וכל הגורמים האחרים   .2 וכי תנאי המכרז  הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז 

לכך   בהתאם  וכי  לי  ומוכרים  ידועים  המכרז,  נשוא  העבודות  ביצוע  על  המשפיעים 

 י.  קבעתי את הצעת 

 אני מצהיר בזאת כי:  .3

פי   .3.1 על  ההתחייבויות  ו/או  הדרישות  כל  את  לבצע  שהיא,  בחינה  מכל  מסוגל  הנני 

 הוראות המכרז והחוזה.  

בין   .3.2 ההוצאות,  כל  את  כוללים  ידי  על  שנרשמו  כפי  בהצעתי  הכלולים  המחירים 

על פי תנאי המכרז,    הרכב מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות באספקת  

רישוי, שינוי מבנה  לרב  ות רווח, מיסים, ביטוחים, היטלים אביזרי רישוי, אגרת 

 . המחיר הוא עבור כלי רכב אחד. כולל מע"מ במשרד הרישוי וכל הוצאה אחרת  

עם   .3.3 תיאום  ו/או  קשר  כל  ללא  עצמאי  באופן  מוגשת  זו  הצעתי  כי  מצהיר  הנני 

 מציעים אחרים. 

י הרכב נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי  אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לספק כל  .4

 והחוזה לשביעות רצון המועצה ו/או הממונה מטעמה ועל פי הוראות החוזה.  המכרז  

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אעמוד בתנאי החוזה, כולן או מקצתן אאבד את   .5

אחר   ספק  עם  להתקשר  רשאית  תהא  והמועצה  המכרז  נשוא  הרכב  כלי  לספק  זכותי 

 בודות נשוא הצעתי, הכל כמפורט במכרז. לביצוע הע 

אלף ₪ כולל מע"מ כמפורט בנספח   260של    תחרוג ממחיר המקסימוםידוע לי כי הצעה אשר   .6

 על הסף תיפסל – מפרט טכני –א' 

 להלן הצעתי:  .7

 הצעת הספק 
 לרכב אחד   מחיר תאור כלי הרכב 

אוטומט     4*2טנדר
PICK-UP  DC 

 
 ₪ כולל מע"מ  ________________________מחיר בספרות  

 
 ₪ כולל מע"מ _____________________ ____  מחיר במילים

 :  כי   מצהיר   הנני  .8

 .  ונספחיו   החוזה   לרבות   המכרז   פרטי   כל   את   והבנתי   יסודי   באופן   קראתי  .8.1

  אם ,  החוזה   תנאי   ואחר   נספחיו   וכל   המכרז   הוראות   אחר   למלא   מתחייב   הנני  .8.2
 .  הצעתי   תתקבל 

          :  המציע   שם 
          : תיאורו 

 .  לפרט   נא  ( אחר   או   שותפות ,  חברה ,  אדם )  
       /         :    פ . ח ./ ז . ת 

          : כתובת 
     : פקס                       : טלפון 

 ______________      __________________ 
 מציעחתימה וחותמת ה           תאריך     
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

4/1.30/2   17.02.22 

 1976-ציבוריים, התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים  -  2נספח 
______________  הח   אני ______________,ת.ז.    את   להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר"מ 

 : כדלקמן  בזאתה / מצהיר,  כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשיםה / צפוי אהיה וכי האמת
 

 _______________________  ב________________  כ משמש הנני
 המשתתף שםתפקיד                                                                   

 
 מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.  הנני
 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף  את לסמן יש

 ***; עבירות  משתי ביותר** הורשעו לא אליו* זיקה בעל או המשתתף  
  במועד אך***, עבירות משתי ביותר** הורשעו אליו* זיקה בעל או המשתתף  

  ההרשעה ממועד  לפחות  אחת שנה חלפה  למכרז ההצעות להגשת האחרון
 . האחרונה

- "ותשל ,  ציבוריים  גופים  עסקאות   לחוק ב)א(  2  בסעיף  כהגדרתו  – "  זיקה "בעל   *
1976 ; 

 ;31.10.02 יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין  בפסק  הורשע –"הורשע"  **
  חוק   לפי  עבירה   או  1987-"זהתשמ,  מינימום  שכר  חוק   לפי   עבירה  – "עבירה"   ***

  1991-"אהתשנ(,  הוגנים  תנאים   והבטחת   כדין   שלא   העסקה)איסור    זרים  עובדים 
לחוק להגברת האכיפה של דיני   2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

התשע"ב   בתוספת  2011-העבודה,  המנויות  החיקוקים  הוראות  על  עבירה  גם   ,
 השלישית לאותו חוק. 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: 
- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       

 אינן חלות על המשתתף.  )להלן : "חוק שוויון זכויות"(  1998
 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים    9ף הוראות סעי  –חלופה ב'      

 אותן.                
יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות   -לעיל    4למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  

 להלן: 
 עובדים.  100-המשתתף מעסיק פחות מ  -( 1חלופה )    
    ( עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל    100המשתתף מעסיק    -(  2חלופה 

לפי  משר יישום חובותיו  לשם בחינת  והשירותים החברתיים  ד העבודה הרווחה 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך   9סעיף 

הרווחה            העבודה   משרד  למנכ"ל  לפנות   בעבר  התחייב  שהמשתתף   במקרה 
( חלופה  הוראות  לפי  החברתיים  התקשרות  2והשירותים  עמו  ונעשתה  לעיל,   )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו,    – (  2שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )
ון זכויות, הוא גם פעל  לחוק שווי  9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  

 ליישומן.  
ב' בסעיף   זה   -לעיל    4למשתתף שסימן את חלופה    המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר 

ימים ממועד התקשרותו  עם    30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  
 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.   המועצה

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

                                                                                                                                      
  ______________ 

 חתימת המצהיר              

 חתימה  אימות
  בפניה  /הופיע_________    ביום   כי  מאשר___ (,  "ד )מ.ר. _____ עו "מ _____________,  הח  אני
____________,   /מר _____________,  תגב'    את  להצהירה  / עליו  כי ה  /שהזהרתיו   לאחר.ז. 

  את   בפני ה  /אישר,  כןתעשה  /יעשה  לא   באם  בחוק  הקבועים   לעונשים ה  /צפויתהא  /יהא  וכי   האמת
 . בפני עליוה /בחתמו  לעילה / תצהירו תוכן

                                                                                                           ______________ 
   עו"ד                    
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

4/1.30/2   17.02.22 

בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטיים או הליכי חקירה בגין  תצהיר   – 3נספח 
 עבירה פלילית 

 

הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת  אני  

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

,  שהגיש הצעה  להלן: "המציע"(אני משמש כ __________אצל המציע ________________ ) 

מס'   המ  __________למכרז  ל שפרסמה  השרון,  דרום  האזורית    - ועצה 

"המכרז"(,)_______________________   בשמו    להלן:  זה  תצהיר  מטעמו  ליתן  ומוסמך 

 ובעבורו. 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז. .1

כי אין על שם המציע,  ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי   .2

בעבירות פליליות, למעט עבירות תעבורה,   ו לא הורשעהם  כן  רישומים פליליים ו   מעובדיו,

  - חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א  וזולת אם

1981 ; 

הנני מצהיר, כי למיטב ידיעתי לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או   .3

 פליליות כאמור. הליכים משפטיים בגין עבירות 

 

                  _______________ 

 חתימת המצהיר         

 

 אישור

ה"ה   עו"ד,   ________________ בפני  ___________הופיע  ביום  כי  לאשר  הריני 

______________, נושא ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  

וק, באם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר לעיל וחתם  וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בח

 עליו בפני.  

 _______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

4/1.30/2   17.02.22 

 משתתף בדבר ניסיון קודם רו"חאישור מטעם   -  4נספח 

 תאריך___________ 
 למסמך ההוראות למשתתפים(   2.2ף )סעי

)המסמך יודפס על נייר לוגו של פירמת רואי החשבון ויצורף במידה ואין אישור מהלקוח לגבי  
 ההיקף הכספי(

 לכבוד 
 מועצה אזורית דרום השרון 

 , רב שלום

 המבקר במתכונת של אישור. הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון 

של המבקרים  החשבון  וכרואי  )להלן:    לבקשתכם  המשתתף(  )שם   ____________________

ידי  "(המשתתף" ולצרכי הגשת מכתבנו זה על  הגשת הצעה להשתתפות במכרז    , לשםהמשתתף, 

מס' של    _______   פומבי  המבוקרים  הכספיים  לדוחות  ובהתאם  בלבד  אלה  המשתתף  ולצרכים 

________,  31לימים    ,_______  ,_______  ,_______ ________,ולכל    בדצמבר   ,_______

ניתנה בימים    אחת מהשנים  שהסתיימו באותם תאריכים ושחוות דעתנו הבלתי מסויגת  עליהם 

,_______  ,________  ,________,_______  ______,________ יבואו  )בהתאמה    _,  כאן 

 . (התאריכים בהם ניתנו חוות הדעת

 בדוחות אלה, הכנסות (  מס' ביאור)הריני לאשר כי בהתאם לאותם דוחות כספיים, לרבות ביאור 

 בכל אחת מהשנים הינן כדלקמן:  המשתתףופעילות  

  ות , ההכנס______________________  מסוגעבודות  עסק ב  המשתתףבשנת _________   .1

 בסך _______ ₪ ללא מע"מ.  הן  בגין עבודות אלה

  , ההכנסות ______________________  מסוגעבודות  עסק ב  המשתתףבשנת _________   .2

 בסך _______ ₪ ללא מע"מ.  הן  בגין עבודות אלה

  , ההכנסות ______________________  מסוגעבודות  עסק ב  המשתתףבשנת _________   .3

 _____ ₪ ללא מע"מ. בסך __  הן  בגין עבודות אלה

  , ההכנסות ______________________  מסוגעבודות  עסק ב  המשתתףבשנת _________   .4

 בסך _______ ₪ ללא מע"מ.  הן  בגין עבודות אלה

  , ההכנסות ______________________  מסוגעבודות  עסק ב  המשתתףבשנת _________   .5

 בסך _______ ₪ ללא מע"מ.  הן  בגין עבודות אלה

  , ההכנסות ______________________  מסוגעבודות  עסק ב  המשתתףבשנת _________   .6

 בסך _______ ₪ ללא מע"מ.  הן  בגין עבודות אלה

 בכבוד רב,

 ___________, רואה חשבון
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

4/1.30/2   17.02.22 

 UP  DC-PICKאוטומט   4*2רכב עבור חשמלאי טנדרלרכישת הסכם 
 

 מועצה אזורית דרום השרון בין:  
 , נווה ירק 500המועצה, ת.ד. מקריית  

      )להלן: "המועצה" או "המזמינה"(
 מצד אחד     

 
 ________________________ח.פ./ת.ז.____________________   לבין:  

 מרחוב_____________________ טל' _____________________ 
 דוא"ל _____________________ 

        "(הספק )להלן: "
 מצד שני     

 

אוטומט   4* 2רכב עבור חשמלאי טנדר לרכישת  8/22והמועצה פרסמה מכרז  הואיל: 

PICK-UP  DC    :(; "המכרז" )להלן 

 והספק הגיש הצעתו למכרז;  הואיל: 

הסכם   והואיל:  הוראות  לקיום  בכפוף  הספק  הצעת  את  לקבל  הסכימה  והמזמינה 

 "( . הרכב זה; ולהתקשר עמו בחוזה זה, וכמפורט במפרט הטכני )להלן: " 

 

 לפיכך כרתו ביניהם הצדדים את החוזה הבא: 
 כללי  .1

 הסכם זה כולל: 

 מסמך ההוראות למשתתפים, לרבות הנספחים;  . א 

 מפרט טכני.   - נספח א'  . ב 

 מהות ההסכם  .2

והספק מתחייב בזאת    רכב מתחייבת בזאת למסור לספק הזמנה לאספקת  המועצה   .2.1

,  1נספח    – המשתתף  תמורה הקבועה בהצעת  ל   בהתאם למועצה    הרכב לספק את  

 , ובהתאם ליתר תנאי החוזה. המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

 עפ"י חוזה זה מתחייב הספק לבצע בין היתר:   הרכב אספקת  במסגרת   .2.2

 הטכני שבנספח א'.   כמתואר במפרט   הרכב את  לספק   .2.2.1

יצרן   .2.2.2 לאחריות  תקופת    הרכב על    שתחול לדאוג  הרכב.  יבואן  נוהל  לפי 

למשך   היא  או    36האחריות  הרכב  כלי  אספקת  ממועד    100,000חודשים 

 ק"מ לפי המוקדם מבניהם. 

 התמורה  .3

סכום   .3.1 לספק  המועצה  תשלם  זה  חוזה  עפ"י  הספק  של  התחייבויותיו  כל  תמורת 

 למכרז.    1בנספח  , כמפורט  ו בהתאם להצעת 

בהצעת המציע כולל את רווח הספק  מוסכם בזאת בין הצדדים כי המחיר הנקוב   .3.2

שינוי מבנה במשרד הרישוי והוצאת מסמכים    ואת כל ההוצאות, לרבות הוצאות 

, כולל מע"מ והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה  רכב , מתן אחריות יצרן ל מתאימים 

 . נוספת 
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 קראתי, הבנתי והסכמתי ______________ 

4/1.30/2   17.02.22 

 אופן תשלום התמורה  .4

הספק,  למלאי  הרכב  הגעת  על  הודעה  קבלת  מלוא    עם  את  לספק  המועצה  תעביר 

בנספח   המציע  להצעת  בהתאם  למנהל  1התמורה,  תשלום  דרישת  למסירת  ובכפוף   ,

 מחלקת רכב. 

 הרכב לוח זמנים לאספקת   .5

  בכפוף לתשלום מלוא התמורה ע"י המועצה, כמפורט בסעיף "אופן תשלום התמורה", 

את   לספק  תוך    הרכב הספק מתחייב  לוח(   ימים   14למועצה  ההזמנה   )ימי  ע"י    ממועד 

מנהל מחלקת רכב ו/או במועד אחר עפ"י תאום עם מנהל מחלקת רכב ובלבד שהספק  

 קיבל הוראה בכתב מטעם מנהל מחלקת רכב חתומה כדין.  

 תקופת ההסכם  .6

והשלמת    מפרט טכני,   – , כמפורט בנספח א'  הרכב ההסכם יישאר בתוקפו עד לאספקת  

 . זה, לרבות תקופת האחריות   כל מחויבויות הספק עפ"י הסכם 

 כפיפות ודיווח  .7

שלא  .7.1 מנהל  נקבע    ככל  להוראות  כפוף  יהיה  הספק  זה,  בהסכם  אחרת  מפורשות 

ידו    מחלקת  על  לו  תינתן  אשר  הנחיה  ו/או  הוראה  כל  פי  על  ויפעל  במועצה  רכב 

 בקשר עם ההסכם, ובכלל זה: 

באשר   .7.2 התפתחות  או  בעיה  כל  על  שוטף  באופן  רכב  מחלקת  למנהל  הספק  ידווח 

 וכן על כל נושא הקשור לביצוע ההסכם.   הרכב לאספקת  

פניה   .7.3 לכל  ביחס  והסברים  תשובות  רכב  מחלקת  למנהל  הספק  המנהל  יספק  של 

 בפרט.   הרכב אליו בעניין ההסכם בכלל ואספקת  

 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם 

 ביקורת ואישור מנהל אגף רכב  .8

עפ"י המפורט בהזמנה יודיע על כך הספק למנהל    הרכב את אספקת    משסיים הספק  .8.1

דרישות   לכל  בהתאם  הספק  פעל  האם  יבדוק  רכב  מחלקת  מנהל  רכב.  מחלקת 

 ההסכם וההזמנה. 

מנהל מחלקת רכב יפרט ברשימה שתיחתם על ידו ותימסר לספק את הליקויים,   .8.2

הפגמים ואי ההתאמות שמצא בבדיקתו זו וכן את התיקונים ו/או השינויים שעל  

 אחר.   רכב ספק לבצע ולרבות אספקת  ה 

לשביעות   .8.3 ולבצען  רכב  מחלקת  מנהל  של  הוראותיו  לפי  לפעול  חייב  יהיה  הספק 

 רצונו. 

 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

השלים הספק את האספקה ו/או את השינויים ו/או התיקונים, כאמור לעיל,   .8.4

לשביעות רצונו של מנהל מחלקת רכב, ייתן המנהל לספק אישור בכתב על סיום  

 עפ"י תנאי חוזה זה וההזמנה.   הרכב ביצוע אספקת  

 פיצויים מוסכמים, שיפוי קיזוז ועיכבון  .9

 פיצויים מוסכמים  .9.1
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4/1.30/2   17.02.22 

- מהיקף התמורה ובכל מקרה לא פחות מ   2%ל  המועצה תחייב את הספק בסך ש 

באספקת  ₪    200 איחור  של  יום  כל  הקבוע    הרכב בגין  הזמנים  לוח  לעומת 

 בהזמנה.  

"יום איחור" לעניין זה הינו כל יום שחל בימות השבוע, שהינו יום עבודה או שאינו  

 יום עבודה. 

בסיס   על  לצרכן  המחירים  למדד  צמודים  יהיו  האמורים  הבסיס  הסכומים  מדד 

 הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 

 שיפוי  .9.2

ישפה   דין,  או  הסכם  כל  מכוח  לשלמו  הספק  על  שהיה  תשלום  המועצה  שילמה 

בתוספת   זה  תשלום  בגין  המועצה  את  של    15%הספק  כלליות  הוצאות  בגין 

בתוך   את    7המועצה,  הספק  ישפה  זה,  בכלל  ידה.  על  לכך  שנדרש  מיום  ימים 

כל תשלום שחויבה בו מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם    המועצה בגין 

הסכם זה, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה שנגרמה  

בקשר עם ניהול ההליך לרבות שכ"ט עו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נלווית    למועצה 

 נוספת. 

 קיזוז  .9.3

לפי הסכם זה  המועצה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע     – לספק 

מהספק   מגיע  המנהל  שלדעת  סכום  ג'    למועצה כל  צד  לכל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או 

 עפ"י כל הסכם או דין. 

 עיכבון  .9.4

תהא  כלי    המועצה  חומרים,  מתקנים,  מיטלטלין,  כל  בידה  לעכב  תהיה  רשאית 

למילוי התחייבויותיו של הספק אותן לא מילא   עד  וזאת כבטוחה  וכיו"ב  עבודה 

 בוע בהסכם. על פי הק 

על    המועצה אין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית  

 פי כל דין או הסכם. 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים  .10

 הספק מצהיר בזאת כדלקמן: 

 . 1976  – כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   .10.1

 . 1975  – מוסף, תשל"ו  ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך   .10.2

הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש   .10.3

עפ"י כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו  

 של הסכם זה. 

כל   .10.4 את  עבורם  מפריש  הינו  כי  עובדיו,  לכל  כדין  ניכויים  תיק  מנהל  הוא 

ה  פי  על  הנדרשות  חלותו  ההפרשות  בכל תקופת  כן  ויעשה  ימשיך  הוא  וכי  דין 

 של ההסכם. 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו  .11

במקרים   מיידית  ההסכם  את  לבטל  רשאית  תהא  המועצה  כי  הצדדים  בין  מוסכם 

 הבאים: 
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מקצתן   .11.1 או  כולן  זה,  חוזה  עפ"י  התחייבויותיו  כלשהוא  ג'  לצד  העביר  הספק 

 ללא הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של המועצה.  

הסכם  מ  .11.2 של  יסודית  כהפרה  יחשבו  הבאים  האירועים  כי  הצדדים  בין  וסכם 

לצעדים    בנוסף  וזאת  בזכות לבטלו ללא כל התראה  זה, המזכים את המועצה 

 הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה:  

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל   .11.2.1

כולם או   נכסי הספק,  או הפעולה האמורה לא  לגבי  והעיקול  חלקם, 

ימים ממועד ביצועם ומתן הודעה    7הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  

 על כך לספק. 

נכסים לגבי נכסי הספק, כולם או חלקם, או נתקבלה   .11.2.2 ניתן צו כינוס 

על ידה החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדה בקשה לפירוק או  

לפשרה או סידור עם נושיה כולם,   ניתן נגדה צו פירוק או שהיא הגיעה 

למען   פשרה  או  ארכה  קבל  למען  לנושיה  פנתה  שהיא  או  חלקם,  או 

 הסדר איתם.  

אחר   .11.2.3 אדם  או  הספק  כי  דעתה,  להנחת  הוכחות,  המועצה  בידי  כשיש 

מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה בקשר עם הסכם זה  

 או ביצועו.  

בזכויותיה של המועצה   .11.2.4 לפגוע  דין, תהיה  מבלי  כל  ולפי  זה  לפי חוזה 

המועצה רשאית לבטל חוזה זה באופן מידי במידה והספק יפר תנאי  

עיקרי ויסודי בחוזה זה. טיב כלי הרכב קצב האספקה ועמידה בתנאי  

החוזה באשר לאחריות יצרן מהווים תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה  

 זה. 

 כתובות והודעות  .12

 כמפורט בכותרת להסכם. כתובות הצדדים הינן   .12.1

כל מסמך לעניין חוזה זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים כאמור לעיל,   .12.2

וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יחשב שנתקבל על ידי הנמען עם תום  

 שעות מתאריך המשלוח.   72

 סמכות שיפוט  .13

לגבי הסכם  הצדדים  בין  שיתעורר  עניין  בכל  המקומית הבלעדית  השיפוט    זה   סמכות 

 תהיה לבית המשפט במחוז המרכז. 

 ; ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

 הקבלן  המועצה

התאגיד(     )שם   _______________ התאגיד  של  עו"ד  הח"מ,  אני 
בתאגיד   התקבלה  כי  מאשר  התאגיד(,  של  זיהוי  )מס'   ____________
החלטה להתקשר בהסכם זה מול מועצה אזורית דרום השרון, כי ההחלטה  
התקבלה בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד וכי בעלי זכות החתימה  

 הנ"ל. של התאגיד חתמו על ההסכם 
 __________       __________ 

           חתימה                   תאריך 
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דלתות צד עם מחיצות ,נעילה   2+חלון בדלת וסורג+   התקנת ארגז בגובה גג+ דלת  .15
 בצילינדר תואם מפתח אחיד ,תאורת לד בארגז+ גגון להובלת סולם על גג הארגז. 
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