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 'AS IS'יד שנייה במצבם משאיות גזם וחשמל  2למכירת  3/  2020מכרז פומבי מס' 

 2לרכישת הצעות להגיש לה בזה  נהמזמי"( המועצה)" המועצה האזורית מטה יהודה .1
 יד שנייה כמפורט להלן:משאיות 

 .טון כולל מנוף הייב 18מסוג איווקו , 2010מודל  95-487-67מספר גזם משאית  1.1

מטר מסוג  14טון כולל + מנוף סל  8, מסוג דאף 2009מודל  54-504-68משאית מספר  1.2

 ורסליפט.

האנשים המנויים להלן, כמפורט בסעיף  למעטרשאים לגשת למכרז כל אדם או תאגיד  .2
 זה:

 למכרז: אינם רשאים כלל לגשת משפחתםוקרובי האנשים הבאים  

 חברי ועדת המכרזים.  2.1

 עובדי המועצה. 2.2

קרובי משפחה: בן זוג, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח, סב, נכד וכן ילד או בן  -בסעיף זה  
בעצם הגשת ההצעה למכרז מצהיר המציע כי הוא מודע למגבלות  זוג של כל אחד מאלה.

 עומדת בסתירה להן.בסעיף זה וכי הצעתו אינה 

בחניון מרכז התחבורה, אזור התעשייה הר  מוצגותלמכירה  במוצעות משאיות אשפהה .3
בתיאום מראש ובכפוף לשיקול דעתה  .8:00-16:00ם א' עד יום ה' בין השעות ומיטוב א' 

של המועצה, יורשו מציעים לפתוח את הרכב להיכנס לתוכו, לפתוח את מכסה המנוע 
 ומכסה תא המטען, כל זאת לזמן מוגבל ובכפוף לליווי מנהל מחלקת תחבורה במועצה.

ל:  לכתובת הדוא" בכתב בלבד,בעניין המכרז יוגשו כאמור שאלות והבהרות 
shimonb@m-yehuda.org.il  עד תאריך תשובה בכתב תישלח לכל המשתתפים במכרז

26.2.2020. 

מציע כלשהו במכרז, כי הסתמך בהכנת הצעתו  ה מצדטענכל לא תתקבלנה מודגש, כי 
. מובהר גורם כלשהו במועצה דייל למכרז זה והגשתה, על תשובות שניתנו בעל פה ע

מר שמעון בוסקילה המרכז את  בכתב על ידי תניתנואשר תשובות בזאת, כי מלבד 
כחלק  להצעה על ידי המשתתף במכרז צורפו אלה שתשובות וזאת בכפוף לכך המכרז,

. מובהר כי לא יהיה בתשובות בעל פה כלשהן, כדי לחייב את המועצה בלתי נפרד ממנה
 .כלל וכלל

חלק בלתי  יםמהוו עליהן ותשובות המועצה המציעים שאלות מובהר בזה, כי מסמכי .4
על כן, חובה על כל מציע לצרף להצעתו במכרז גם את אשר רד ממסמכי המכרז. נפ

ם בחתימת מורשי החתימה ובחותמת מיחתו םהתשובות והבהרות המועצה, כשה כימסמ
, כחלק בלתי נפרד ממנה. תנאי זה או חתימת המציע עצמו, לפי העניין העסק של המציע

, בצירוף חתימתו ידי המציע להצעתו הינו מהותי במכרז. אי צירוף מכתב ההבהרות על
 פסילת הצעת המציע.הביא לל עלולהכאי הגשת מסמכי המכרז, אשר  דינה

המועצה תהא רשאית בכל עת, עובר למועד האחרון להגשת הצעות, לבצע שינויים ו/או  .5
תיקונים במסמכי המכרז הן ביוזמתה והן כמענה לשאלות המציעים. השינויים 

 וו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.והתיקונים, כאמור, יה

המועצה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו  .6
הצעתו כזוכה במכרז. כל ההוצאות מכל סוג שהוא  בחירתבמכרז, לרבות בשל אי 

השתתפות במכרז תחולנה על הוצאות הכרוכות בהצעה למכרז וההכרוכות בהכנת 
לא יהא זכאי לקבלת החזר הוצאות מכל סוג שהוא בגין  אשר, המשתתף במכרז
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 השתתפות במכרז.  

 המכרזיםלתיבת  במעטפה חתומה וסגורהעם כל מסמכי ההזמנה יש להגיש ההצעות את  .7
עד ליום )קומה ב'( האזורית מטה יהודה  מועצהבלשכה המשפטית אשר בהנמצאת 
(. על המעטפה יירשם מספר "המועד האחרון להגשת הצעות)" 12:00בשעה  4.3.2020

הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרז בלבד )אין לציין סימני זיהוי של מגיש ההצעה(. 
ההצעות עד לשעה הנקובה, באותו היום, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד ולא 

  תשתתף במכרז.

 על המציע לחתום על כל עמוד בנפרד במקום המיועד לכך. .8

 משאיות אשפהמצב ה .9

ההצעה יכול המציע להגיע למחלקת התחבורה לצורך בדיקת מצב  בטרם הגשת 9.1
 .מצבם המכני, הטכני והפיזיבאשר ללמכירה  המוצעות משאיות אשפהה

 ( באחריות הקונה בלבד.'As Is') ןיימכרו במצב משאיות אשפהי המובהר בזאת כ 9.2

, ולא משאיות אשפהמובהר בזאת כי המועצה אינה אחראית למצב המכני של ה 9.9
 תתקבלנה כל טענה בעניין זה מהמציע לאחר הגשת הצעתו.

 תנאים להגשת ההצעה .10

 ההצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד. 10.1

אחד או יותר. אולם, על המציע למלא אחר  משאית אשפהניתן להגיש הצעה לרכישת  10.2
 כל התנאים בהזמנה זו כלפי כל הצעה בנפרד.  

בתוקף ליום הגשת  בנקאישיק ף על המציע לצרכתנאי סף להשתתפות במכרז  10.9
מגובה הצעתו. אי צירוף השיק יביא לפסילת  10%ההצעה בסכום המהווה 

 ההצעה.  השיק ישמש בטוחה לקיום הצעתו של המציע. 

מציע המגיש הצעות עבור כמה כלי רכב, יצרף שיק נפרד לכל הצעה אי עמידה 

 בהוראות סעיף זה עלולה להוביל לפסילת ההצעה.

אשור עו"ד / רו"ח בדבר זכויות החותמים ה צרף להצעש לי :הינו תאגידאשר מציע  10.4
 . להתחייב בשם התאגיד בשם המציע שמם וסמכותם

, אשר ₪ 500יש להציג קבלה עבור רכישת טופס הצעת המחיר ומסמכי המכרז בסך  10.5
 לא יוחזרו לרוכש. 

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת והמועצה  .11
רשאית לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד ומכל סיבה שהיא ועל פי שיקול 

 דעתה הבלעדי. 

את הזכות שלא לדון בהצעה שלא הוגשה בהתאם לנדרש  הלעצמ תהמועצה שומר .12
 במסמכי המכרז.

הוספת מסמך הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש  הצעת המציע, אשר הוגשה, .13

שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי לחזור בו מן ו/או מעטפה ו/או 
 הצעתו. 

ימולאו בכתב יד קריא  , הדורשים מילוי פרטים,המצורפים למכרז והנספחים הטפסים .14
המכרז להוסיף להם, למחוק בהם,  מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי וברור בעט דיו.

 להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. 

מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת שיעשה  ,למען הסר ספק .15
המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגויות לגביהם בכל דרך וצורה שהיא, תהא המועצה 
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לראות בכך כשינוי  ול בכל אחת מן הדרכים להלן:להפעיל שיקול דעתה ולפע רשאית
 בלבד טכניפגם כ בכךלראות ; הצעת המציע תליפסכדי למהותי במסמכי המכרז המביא 

, ובלבד הפגם ולדרוש מהמציע לתקן את ו/או פגם אשר נעשה בהיסח הדעת ובתום לב
  שבתיקון כאמור אין כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מהותי בה.

 רחוזה מכ .16

הצעת המציע על גבי טופס ההצעה ותנאי הזמנה זו ישמשו חוזה בין המציע לבין המועצה, 
 זאת ככל שיוכרז המציע כזוכה ולאחר שועדת המכרזים תקבל את הצעתו בהודעה בכתב. 

. ההזמנה והסכםהצעה כמוה הסכמה מצד המציע לכל תנאי ההגשת מובהר בזה כי 
להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו על פי  המציע הזוכה לא יהא רשאי להעביר או

 .בטרם העברת הבעלות ברכבים על שמותנאי החוזה, 

 העברת בעלות .17

לצורך העברת הבעלות בכלי הרכב, על המציע להצטייד באישורים הנדרשים, לרבות 
 אישורים מיוחדים הנדרשים לגבי כלי רכב המצריך רישום ו/או אישור מיוחד.

  בחירת ההצעה הזוכה .18

מבין ההצעות תיבחר ההצעה הגבוהה ביותר אלא אם הצעה זו תיפסל בגין אי עמידה  18.1
 בהוראות הסכם זה, כמפורט לעיל.

על ההצעות להיות גבוהות ממחיר  –לצורך הגשת ההצעות נקבע מחיר מינימום  18.2
 הצעות נמוכות מהמחיר המינימלי עלולות להיפסל. -המינימום אשר נקבע במכרז  

הצעה הגבוהה ביותר, רשאית ועדת המכרזים להכריז על ההצעה במקרה בו תיפסל ה 18.9
 הבאה אחריה כהצעה הזוכה.

במקרה בו תימצאנה שתי הצעות זהות או יותר לגבי כלי רכב אחד, שהינן הגבוהות  18.4
ביותר, או ככל שכל ההצעות נמצאות מרעות ביחס למחיר המינימום שנקבע, תבצע 

המציעים, והמציעים יורשו להגיש הצעת ועדת המכרזים, הליך התמחרות נוסף בין 
מחיר משופרת ביחס להצעתם המקורית בהתאם להנחיות שיינתנו על ידי ועדת 

 המכרזים.  

 לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו בשלב הראשון הצעה סופית. 18.5

 תשלום התמורה .19

זוכה, שקיבל הודעה בכתב מאת ועדת המכרזים, ישלם את מלוא המחיר שהציע בתוך  19.1
 שבוע מיום פרסום תוצאות המכרז.

התשלום יעשה באמצעות העברת שיק בנקאי למחלקת הגזברות על סך הצעתו של  19.2
 המציע, בתשלום אחד לפקודת המועצה האזורית מטה יהודה.

לא שילם הזוכה את מחיר כלי הרכב בו זכה במשך שבוע לאחר זכייתו, או לא שחרר  19.9
ימים נוספים  10  -ש המכרז עד את הרכב ממגרש המכרזים יישאר הרכב במגר

מיום  8 -החל מהיום ה בגין כל יום₪  50דמי חניה בסך והזוכה יחויב בתשלום 
 פרסום תוצאות המכרז.

ימים מיום פרסום תוצאות המכרז, תחולט הערבות שהגיש  20לא שילם הזוכה תוך  19.4
 וזכותו תפקע.

זכייתו לא תהיה  מובהר בזאת כי החל מהמועד בו קיבל המציע הודעה בכתב בדבר 19.5
 המועצה אחראית בגין אובדן או נזק העלול להיגרם לרכב.

 הודעה על מכירה -שטר מכר  .20

עם תשלום מלוא מחיר הזכיה, ימסור מנהל מחלקת בטיחות בתחבורה לזוכה שטר מכר 
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 "(.שטר המכרהמאשר שהרכב נמכר לו )להלן: "

פחה של הזוכה, מדרגה שטר המכר אינו ניתן לשינוי למעט שינוי לשמו של קרוב מש
 צאצא. אח/אחות; בן/בת זוג; הורה; ראשונה שהוא אחד מאלה:

 הוצאת הרכב .21

ימים  7זוכה ששילם את מלוא מחיר הזכייה שהציע, יוכל לשחרר את הרכב בתוך  21.1
מיום פרסום תוצאות המכרז ובלבד שניתן אישור בכתב מאת מחלקת גזברות של 

 המועצה בדבר ביצוע התשלום כנדרש.

כי הרכב לצורך העברת בעלות יינתנו לזוכה לאחר כשלושה ימי עבודה מיום מסמ 21.2
 תשלום התמורה עם קבלת אישור תשלום מהמועצה.

לשם הוצאת הרכב, על הזוכה למסור למועצה אישור על העברת בעלות ממשרד  21.9
הרישוי או אישור תנועה זמני לרכב ממשרד הרישוי. מובהר בזאת כי רכב ישוחרר 

 חר קבלת אחד מהאישורים הנ"ל.מהמגרש רק לא

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הרכב מרשות המועצה יחולו על הזוכה, לרבות כל  21.4
 נזק שייגרם עקב הטיפול בהוצאת הרכב יחול על הזוכה.

 רכב ישוחרר מהמגרש באחד מהאופנים הבאים :

  יורשה לצאת בגרירה או בנסיעה. יציאה בנסיעה תורשה -רכב במצב כשיר לנסיעה  21.5
בתנאי שהרכב יהיה בעל מבחן רישוי בתוקף, והרוכש יבטח את הרכב בביטוח 

 מתאים עפ"י חוק. 

 רישיונות, אגרות ומיסוי .22

אגרות ומיסים למיניהם, החלים על הרכב, או בקשר איתו, מיום בו תחתום המועצה על 
יחולו על הזוכה.  –המכר, לרבות תשלום אגרת הרישוי ואגרת העברת בעלות הרכב  שטר

מובהר כי על הזוכה תחול גם חובת התשלום בגין אגרות רישוי שלא שולמו בעבר החל 
 ממועד פקיעת הרישוי לכלי הרכב האמור.

-פי כל דין על-על הזוכה יהיה להשיג לעצמו את כל ההיתרים והרישיונות הדרושים על
משאיות מנת להפעיל את הרכב למטרה כלשהי, לרבות רישיון רכב ורישיון הפעלה ל

 ואין המועצה אחראית לכך שהזוכה ישיג היתרים ורישיונות אלה. אשפה

  

 , בכבוד רב

 ניב ויזל
 ראש המועצה
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 1נספח 

 הצעת המציע

[ _________________________________________ המציע ומספר זהות/תאגידהח"מ ]שם אני       .1
מצהיר ומאשר בזאת, כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם.  בהגשת הצעתי 
זו אני  מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא אציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי 

 אמור. הבנה, ואני מוותר מראש על טענות כ

אני מצהיר, כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, לרבות צירוף כל המסמכים הדרושים      .2
וכי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות בהתאם 

 לתנאים המפורטים בהזמנה.  

אני מצהיר בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים וכי הצעתי הינה הצעה      .3
 סופית ולא אהיה רשאי לדרוש תוספת מחירים כלשהי מעבר להצעתי. 

יום מהמועד האחרון  120הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ו/או לשינוי ותהא תקפה במשך      .4
צעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת ערבות המשתתף במכרז, בהתאם לסמכות המועצה להגשת הה

 ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף. 

 מגובה ההצעה. 10%להבטחת קיום הצעתי אני מוסר שיק בתוקף ליום ההצעה בגובה     .5

כם שיק בנקאי לפקודת המועצה ימים מיום הודעתכם אפקיד ביד 7אם תתקבל הצעתי אני מתחייב כי בתוך     .6
בהתאם להצעתי. עד המצאת התשלום כאמור תשמש הערבות שמסרתי בנוגע למכרז להבטחת כל 

 התחייבויותיי על פי המכרז.

אם מסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי את הערבות הבנקאית, שצרפתי למכרז, כולה או     .7
וקבועים מראש ולא תעמוד לי כל טענה בדבר גובה סכום הפיצוי מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים 

 המוסכם והפחתתו. 

*במקרה שהמציע תאגיד: אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי      .8
התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל 

 ין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. ד

אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז וברור לנו כי ככל שיחסרו      .9
 מסמכים או הוגשו מסמכים שגויים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו. 

קבה במשמע ולהיפך, הכל לפי לשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם לשון נבהצהרה זו      .10
 המקרה.
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