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04/2015
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01

04/2015
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צורך שמן

את ההצעה בצירוף שיק אישי ,ניתן להגיש במסירה ידנית במשרדי מחלקת הגזברות בבניין המועצה
האזורית ,קרית המועצה נווה ירק ,וזאת עד ליום  09.03.2022שעה .12.00
בדבר פרטים נוספים יש לפנות למר מיקי בלומנטל בטל' .03-9000576

בכבוד רב
אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון

ג' שבט תש"פ
 24פברואר 2022

מועצה אזורית דרום השרון
הזמנה להצעת מחיר לרכישת כלי רכב
 .1מועצה אזורית דרום השרון מזמינה בזאת להציע הצעות מחיר לרכישת כלי רכב כמפורט בטופס
"הצעת מחירים"-נספח א' להזמנה זו (להלן" :הרכב") .על הזמנה זו לא חלים דיני המכרזים.
 .2את הרכב ניתן לראות ולבדוק בחניון מועצה אזורית דרום השרון ,בקריית המועצה ליד נווה ירק,
בתיאום טלפוני עם מר מיקי בלומנטל (טל'.)03-9000576 :
 .3על הקונה יחולו כל הוצאות העברת הרכב כולל העברת הבעלות.
 .4המועצה מוכרת את הרכב כפי שהוא ואין היא אחראית ו/או מתחייבת לבצע בו תיקונים כלשהם.
 .5המחיר שיוצע כאמור ,יוצג בטופס נספח א' ברישומו המקורי .המציע רשאי להגיש הצעתו לרכישת
אחד או יותר מפריטי המוצעים למכירה בהזמנה זו.
 .6תנאי סף להגשת ההצעה:
יחד עם "הצעת המחירים" ,יוגש שיק אישי בסך של  2,000ש"ח (אלפיים ש"ח) ,לפקודת" :מועצה
אזורית דרום השרון" ,לתאריך פירעון  .09.03.2022השיק ישמש כבטחון לחתימת החוזה על ידי
המציע אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן.
אם המציע שהצעתו תתקבל לא יחתום או אם יסרב לחתום על החוזה ,השיק לא יוחזר לו ויפרע על
ידי המועצה וייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שתקבל המועצה בשל אי החתימה.
המציע והמועצה מסכימים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע למועצה בגין הפרת
התחייבות המציע כמתואר לעיל ,ואין על המועצה להוכיח את נזקיה.
השיקים יוחזרו למציעים האחרים לאחר חתימת החוזה עם המציע שהצעתו תתקבל.
 .7המציע יגיש הצעתו במעטפה סגורה ,שתכלול את כל המסמכים המצורפים להזמנה זו ויחתום על כל
אחד מהעמודים של נספחים א' ו-ב' המצ"ב .במקרה שהמציע הוא חברה ,יוסיף מורשה החתימה גם
את חותמת החברה לחתימות כאמור.
 .8אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא במלואה ו/או בחלקה.
 .9ניתן לקבל את מסמכי ההצעות אצל מר מיקי בלומנטל בין השעות  8.00ל.16.00 -
 .10את ההצעה בצירוף שיק אישי ,ניתן להגיש במסירה ידנית במשרדי מחלקת הגזברות בבניין המועצה
האזורית ,קרית המועצה נווה ירק ,זאת עד ליום  09.03.2022שעה .12.00

אושרת גני גונן
ראש המועצה האזורית דרום השרון
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נספח א'
לכבוד
מועצה אזורית דרום השרון
הנדון :הצעת מחירים רכישת כלי רכב
אני הח"מ מציע בזאת הצעתי לרכישת הרכב/ים כמפורט להלן:
לאחר שראיתי את הרכב הנ"ל ובדקתי אותו ומצאתיו מתאים לצרכי ובמצב תקין ולשביעות רצוני ,הנני
מצהיר כי ידועים לי תנאי ההסכם ואני פוטר את המועצה מכל אחריות שהיא לגבי הרכב ואין לי כל טענות
מכל סוג שהוא לגביו .הנני מסכים כי כל ההוצאות ,לרבות הוצאות העברת הרכב מרשות המועצה
לרשותי ,כולל העברת הבעלות ,חלות עלי ותבוצענה על ידי ועל חשבוני.
הנני רוכש את הרכב לפי מצבו המשפטי והפיזי " ."as isאני מסכים כי המועצה תפדה את סכום השיק
שהפקדתי ,מיד עם קבלת ההחלטה על זכייתי בהליך ,כולו או חלקו.
אני מתחייב לשלם למועצה במזומן ו/או בשיק בנקאי את התמורה המוצעת על ידי וכן לחתום על שטר
העברת הבעלות ועל ההסכם המצ"ב וכן להתייצב במשרדי בנק הדואר בלווי נציג המועצה לצורך העברת
בעלות ,וזאת תוך שבעה ימים מיום שהודע לי על קבלת הצעתי במלואה או בחלקה.
היה ולא אעשה כאמור ,אני מסכים כי המועצה תפדה את סכום השיק שהפקדתי ותמכור את הרכב למציע
אחר ,ולא אהיה זכאי להשבת סכום השיק.
המחיר הנקוב הינו סופי והוא שישולם במלואו למועצה ולמועצה בלבד .ידוע לי כי המועצה לא תצטרך
לגרוע ממחיר זה כל סכום נוסף ו/או להפריש לכל רשות שהיא כל חלק מהסכום ,ואם יידרש לעשות כן,
ידוע ומוסכם כי אני אשא בעלויות ו/או בתשלומים ו/או בהפרשות אלה.
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להלן הצעתי (נא למלא את הטור המוגדר" :הצעת המחיר" ,לאחד או יותר מכלי הרכב):
סוג רכב

מ.ר.

בעלות קודמת

סובארו XV
1.6

15-77530

יד שניה (יד
ראשונה  0ק"מ)

תאריך
עליה
לכביש
04/2015

הצעת המחיר

מד אוץ

נא למלא עמודה זו

253145
צורך שמן

סוזוקי
גימיני

75-70433

יד שניה (יד
ראשונה  0ק"מ)

04/2015

112000

סוזוקי ג'מיני

75-70333

יד שניה (יד
ראשונה  0ק"מ)

04/2015

123000

שם המציע _________________________ :ת.ז/.ח.פ______________________ .
מורשה חתימה (כשהמציע הוא חברה) :שם ____________________:ת.ז_______________ .
כתובת המציע___________________________ :
טלפון ______________________ :פקס________________________ :

__________________
חתימה

____________
תאריך

(וחותמת החברה המציעה)
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נספח ב'
הסכם מכירת כלי רכב

המוכרת :מועצה אזורית דרום השרון
(להלן" :המוכרת")
הקונה:

מצד אחד

__________________ת.ז/.ח.פ_________________ .
מרח' ______________________________________
(להלן" :הקונה")

מצד שני

 .1הקונה ראה את הרכב המפורט להלן ומצא אותו לשביעות רצונו והסכים לקנותו במצבו כפי
שהוא.
 .2להלן פירוט הרכב (מחק את המיותר):
סוג רכב

מ.ר.

בעלות קודמת

סובארו XV
1.6

15-77530

יד שניה (יד
ראשונה  0ק"מ)

תאריך
עליה
לכביש
04/2015

מד אוץ

התמורה

253145
צורך שמן

סוזוקי
גימיני

75-70433

יד שניה (יד
ראשונה  0ק"מ)

04/2015

112000

סוזוקי ג'מיני

75-70333

יד שניה (יד
ראשונה  0ק"מ)

04/2015

123000

 .3הקונה ישלם למוכרת סך של _____________  ( ₪במילים )₪ ___________________:בלבד
תמורת הרכב/ים במעמד חתימת חוזה זה.
 .4הרכב נמכר לפי מצבו " ,"as isהפיזי והמשפטי.
 .5המוכרת אחראית לכל תשלום הנובע מהיותה בעלת הרכב עד ליום _____________ שעה 14:00
והחל ממועד זה תחול כל אחריות על הקונה.
 .6הקונה מצהיר כי הוא אחראי החל מהמועד הנקוב בסעיף  5לעיל על כל פעולה שתיעשה ברכב ו/או
באמצעותם וכי חובת עריכת הביטוח חלה עליו.
 .7הקונה מתחייב להתלוות לנציג המוכרת לשם ביצוע העברת בעלות בכלי הרכב במועד שיודע לו ע"י
נציג המועצה ,ולא יאוחר מתום  7יום מיום קבלת הודעת הזכיה.
הקונה מסכים כי במקרה שלא ימלא התחייבותו הנ"ל ,לא ייקבל לידיו את הרכב ,ובכל מקרה הרכב
יימסר לידי הקונה רק לאחר השלמת העברת הבעלות על שמו.
 .8הקונה מצהיר כי ראה את הרכב הנ"ל ,בדק אותו ומצאו מתאים לצרכיו ובמצב תקין ולשביעות רצונו.
כי הוא פוטר את המוכרת מכל אחריות שהיא לגבי הרכב ,ואין לו כל טענה מכל סוג שהוא לגביו.
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הקונה מסכים כי כל ההוצאות ,לרבות הוצאות העברת הרכב מרשות המוכרת לרשותו ,כולל העברת
הבעלות ,חלות עליו ותבוצענה על ידו ועל חשבונו.

ולפיכך באו הצדדים על החתום:

__________________________
הקונה

____________________________
המוכרת

חותמת חב'_________________:
מס' טל' להתקשרות___________ :
מס' זהות/מס' ח.פ____________ :.
כתובת_____________________:
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