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 כלי רכב   לרכישתקול קורא  

מחיר לרכישת כלי רכב,   הצעותקבלת  מזמינה בזאת  "(,  המזמינה" או "המועצה)להלן: "  המועצה המקומית עמנואל
 בהתאם לתנאים ולהנחיות המפורטים בהליך זה.  

 י הרכב: ללהלן, המפרט הנדרש לכ 

 שעות מנוע/מס' ק"מטווח    דיטווח  מועד עליה לכביש  דגם הרכב
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, בצירוף כל מסמכי הליך הזה, מוזמן להגיש את הצעתולמכירת כלי הרכב למועצה,  כל המעוניין להגיש הצעת  
ב חתומים  אל  כשהם  לכך,  המיועדים  במקומות  ודף  דף  המועצהכל  מנכ"ל  דיין  דוא"ל:   יוסף  באמצעות 

 l.muni.ilceo@emanue    12:00בשעה  15/07/2021חמישי עד ליום. 

 .לכך במקומות המתאימים ולחתום עליה  מציע למלא את הצעתועל ה

 הדרך שצוינה לעיל.    מלבדלשלוח הצעות בכל דרך אחרת  אין

 תתקבלנה הצעות אשר יוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל.    לאמובהר, כי 

רשאית לדרוש מאת המציעים  מועצה  ועד האחרון להגשת הצעות. ה מהמ  חודשים  שלושהתוקף ההצעה יהיה למשך  
 חודשים נוספים.   לשלושהההצעות בהודעה בכתב להאריך את תוקף 

 ביותר או כל הצעה שהיא.   הנמוכהמתחייבת לקבל את ההצעה   מועצהאין ה 

וך שינויים ותיקונים במסמכי ער בטל הליך זה ו/או לרשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות, למועצה  ה
, יהוו חלק בלתי נפרד השינויים והתיקונים כאמור  , ביוזמתה או בהמשך לפנייה שהתקבלה אצלה.קול קורא זה

 .  ליך זהמתנאי ה

המועצה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, בכל עת לפני 
 המועד האחרון להגשת הצעות.

דוא"ל:  אמצעות  ב  , יוסף דיין מנכ"ל המועצה  -שאלות הבהרה בנושאים הקשורים ביחס להליך זה, ניתן לשלוח ל 
l.muni.ilceo@emanue  607099-0584 בטלפון:ולוודא קבלתן    

 

 בכבוד רב,
 

 אליהו גפני  
 ראש המועצה המקומית עמנואל  
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 תנאים והוראות למשתתפים  

 כללי .א

מחיר לרכישת    הצעותקבלת  מזמינה בזאת  "(,  המזמינה" או "המועצה )להלן: "  המועצה המקומית עמנואל .1
 כלי רכב, בהתאם לתנאים ולהנחיות המפורטים בהליך זה. 

 ביותר או כל הצעה שהיא.   הנמוכהמתחייבת לקבל את ההצעה   מועצהאין ה  .2

  ותיקונים ערוך שינויים  בטל הליך זה ו/או ל רשאית בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות, למועצה  ה .3
השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק   בהמשך לפנייה שהתקבלה אצלה., ביוזמתה או  קול קורא זהבמסמכי  

 .  ליך זהבלתי נפרד מתנאי ה 

המועצה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, בכל עת   .4
 לפני המועד האחרון להגשת הצעות. 

  ההליך מסמכי .ב

      כתב הצעת המחיר;  -המציע  הצהרת והצעת  - נספח א' .5

 ;  משפחתית קרבה  העדר על  אישור – 'ב נספח .6

 נוסח הסכם ההתקשרות על נספחיו.   - 'ג נספח .7

 מפרט כלי הרכב  .ג

 להלן, המפרט הנדרש לכלי הרכב:  .8

 שעות מנוע/מס' ק"מטווח    ידטווח  מועד עליה לכביש  דגם הרכב
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 תנאי סף  .ד

בהם במצטבר    מתקיימיםרשאים להשתתף ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות הליך זה ואשר   .9
 כל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכים, לרבות היות המציע:  

a.   .יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין 



b.  1976- לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולמציע כל האישורים הנדרשים בהתאם. 

c.   בעל על המציע  הנדרשים  וההיתרים  האישורים  עם  -כל  בקשר  דין  מניעה  פי  כל  ואין  הרכב  כלי  מכירת 
 והדין.  ליך זה להוראות ה משפטית או אחרת המונעת ממנו למכור את הרכב בהתאם 

 הגשת ההצעה  אופן .ה

כשהם חתומים בכל דף ודף במקומות    על נספחיהם,  ההליך, בצירוף כל מסמכי  הצעתם  את   ש על המציעים להגי .10
דיין מנכ"ל המועצהאל  המיועדים לכך,   דוא"ל:  ב    יוסף  ליום    l.muni.ilceo@emanueאמצעות  חמישי  עד 

 "(.הצעות להגשת האחרון המועד)להלן: " :0012בשעה  15/07/2021

המועד    ומסמכים  הצעות .11 לאחר  בדרך    הצעותאו  / ו  הצעות  להגשת  האחרוןשיימסרו  יוגשו  שלא  ומסמכים 
 הנקובה לעיל, לא יתקבלו.  

המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, בכל עת   .12
 לפני המועד האחרון להגשת הצעות. 

לדרוש מאת   ( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. המזמינה רשאית3תוקף ההצעה יהיה למשך שלושה ) .13
 חודשים נוספים.  (  3) שלושההמציעים בהודעה בכתב להאריך את תוקף ההצעות ל

במסמכי   .14 הכלולים  התנאים  לכל  הסכמתו  את  המציע  נותן  הצעתו,  הגשת  הסכם  ההליךבעצם  לרבות   ,
  מסויג על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר-ההתקשרות על נספחיו, ומוותר ויתור סופי, מוחלט ובלתי

 לרבות סבירותם.    - ליך זה לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ה

ידועים    וומסמכי   ההליךכמו כן, הגשת הצעה כאמור כמוה כאישור, הסכמה והצהרה של המציע, שכל פרטי   .15
 ו.  ונהירים ל 

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .ו

בו ינקוב בהצעת המחיר    - המחירכתב הצעת  -נספח א': הצהרת והצעת המציע על המציע לצרף להצעתו את  .16
 .מוידי מורשי החתימה מטע -ידו, מלא וחתום על-המוצעת על

 , ובכלל זאת:  הנדרשים  והאישוריםעל המציע לצרף להצעתו את כלל המסמכים  .17

a. רישוי בדבר בעלות המציע על הרכבאסמכתא ממשרד ה; 

b. בדבר רישום התאגיד במרשם המתאים העתק תעודה - תאגיד  ציעאם המ;   

c. בדבר רישום השותפות במרשם המתאיםהעתק תעודה  -שותפות  המציע אם;   

d.  העתק תעודת הזהות שלו - יחיד   המציעאם; 

e.  תקף במועד הגשת ההצעה בדבר פטור/ניכוי מס במקור;   אישורהעתק 

f.  1975-עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו תעודתהעתק  ; 

g. כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף    ראישו
 או שהוא פטור מלנהלם; 

h. נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי    המציעכי   אישור
 חוק מס ערך מוסף; 

i.  מסמכי הייסוד;  פי- לע ציע "ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה של המרו אישור 

ידי מורשי חתימה  -מלא וחתום על  אישור על העדר קרבה משפחתית   :'בנספח  על המציע לצרף להצעתו את   .18
 של המציע.  
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,  ': הסכם ההתקשרות ג נספח  על המציע להגיש את הצעתו להליך, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים, לרבות   .19
 בראשי תיבות )ובמידת הצורך, בצירוף חותמת התאגיד(.חתומים במקום המיועד לכך בכל עמוד ומסמך 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה תחולנה   .20
 על המציע בלבד. 

כולם, על    ההליך, כי קרא את מסמכי  מציעוהגשת ההצעה מהווה אישור של ה  הליך זההחתימה על מסמכי   .21
 רבות הסכם ההתקשרות וכי הוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.נספחיהם, ל

תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים בהליך זה ו/או  מועצה  ה .22
מ השלמת  חסרחלקם,  מידע  ו/או  מ  סמכים  ו/או  נוספים  פרטים  ו/או  אישורים  ו/או  ו/או  נוספים  סמכים 

 .  הבהרות נוספות

 מילוי הצעת המחיר   אופן .ז

על גבי כתב הצעת המחיר המצורף   לרכישת כלי הרכב )לא כולל מע"מ( בסכום המוצע על ידו על המציע לנקוב  .23
 "(. הצעת המחיר)להלן: " נספח א'ב

 מובהר בזאת, כי לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר לסכום הנקוב בהצעה.  .24

ו/או תוספת שיעשו במסמכי  ,  יקום הטעון מילואי השלמת מ .25 כל שינוי  ביחס  ההליך  ו/או  או כל הסתייגות 
לגרום   עלולים  דרך אחרת  בכל  או  לוואי  ובין במכתב  בגוף המסמכים  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  אליהם, 

 לפסילת ההצעה. 

 אופן בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה   .ח

 :, כדלקמןזוכהמציע הלפיהן ייבחר האמות המידה , תיבחן לפי  כשרה שתימצא הצעה כל .26

 ניקוד קריטריון

 60% גובה הצעת המחיר של המציע

 40% התרשמות מאיכות ואמינות כלי הרכב וההצעה   

תיקבע כהצעה המיטבית ותיבחר כהצעה הזוכה    -קיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר  הצעת המציע ש .27
 בהליך, בכפוף להוראות שלהלן. 

)להלן:    2016-"והתשע)תיקון(,    מכרזים  העיריות  תקנות  דרישות  על  העונה  מציע  על:  בעסקים  נשים  עידוד .28
  אישור ,  ההצעה  הגשת  במועד   להגיש  "(בעסקים  נשים  עידוד  לעניין)מכרזים(    העיריות  לתקנותהתיקון  "

"עסק    המונחים   של  משמעותם)על    אישה   בשליטת  הוא  העסק   לפיו   ותצהיר  ";  אישה  בשליטת"עסק"; 
  העיריות  לתקנות   התיקון פי  -על (.  1992- "בהתשנ,  מכרזים  חובת   לחוקב'  2  סעיף  ראה "תצהיר"  -ו "אישור"; 

להמליץ   יש  כי  נמצא  בו  במקרה  עסק    באותה)מכרזים(,  של  היא  ההצעות  מן  ואחת  הצעות  שתי  על  מידה 
 "תצהיר".  - שצורף לה בעת הגשתה, "אישור" ו ובלבד בשליטת אישה, יומלץ על ההצעה האמורה כזוכה  

 תפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר זה.  המועצה .29

, ככל  מועצהכל מידע ו/או מסמך שיתבקש על ידה והם מתחייבים לשתף פעולה עם ה  מועצההמציעים ימסרו ל .30
 שידרשו לכך.  

, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  תהיה רשאית, אך לא חייבת  המועצהבמקרה בו מציע יסרב לשתף פעולה כאמור,   .31
 להסיק מסקנות ואף לפסול את ההצעה. 



סבירה בשל  -בהצעה שהיא בלתירשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא להתחשב כלל    מועצה ה .32
 . מונע הערכת ההצעה כדבעי מועצההבאופן שלדעת  - ההליך או בשל חוסר התייחסות לתנאי  ,  תנאיה

 מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או כל הצעה שהיא.  המועצהמובהר בזאת, כי אין  .33

 והתקשרות זכייה עלהודעה  .ט

 תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני על הזכייה בהליך.    המועצה .34

הודיעה עליו למציע הזוכה בכתב,    שהמועצהימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, או תוך פרק זמן אחר    5תוך   .35
 את המסמכים הבאים: למועצהימציא המציע הזוכה  

 בחתימת מקור.  (הז  להליך ג'נספח כההתקשרות )המצורף  עותק של ההסכם ( א)

 המציע הזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו.  אתמ המועצהכל מסמך אחר שתדרוש  ( ב)

  –לא חתם המציע הזוכה על הסכם ההתקשרות ו/או לא המציא כל מסמך שנדרש להמציאו תוך הזמן שנדרש   .36
 רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו בהליך. תהיה  המועצה

 שהצעתם נדחתה   מציעיםהודעות למתן  .י

  -  הבלעדיבמכתב או בהודעת דואר אלקטרוני בהתאם לכתובות שנמסרו, לפי שיקול דעתה    -תודיע    המועצה  .37
 . זכייתם בהליך-מציעים בהליך על אי ליתר ה

 ושינויים   הבהרות  .יא

ל .38 לשלוח  ניתן  זה,  להליך  ביחס  הקשורים  בנושאים  הבהרה  המועצה  -שאלות  מנכ"ל  דיין  באמצעות    יוסף 
    058-4607099ולוודא קבלתן בטלפון:   ceo@emanuel.muni.ilדוא"ל: 

ה  בכלרשאית    המועצה  .39 במסמכי  ותיקונים  שינויים  לערוך  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  עד  זהעת  ,  ליך 
 הבהרה שהתקבלו אצלה.   שאלותביוזמתה או בהמשך ל

ידי  -חתמו על , ייליך זהנפרד מתנאי ה -יהוו חלק בלתי ומציעים,  לשלחו  וי  פורסמושינויים ותיקונים כאמור י  .40
 להצעתם.   ויצורפוהמציעים  

או יינתנו למציעים או למתעניינים בנוגע  ,  פה שניתנו- לא תהיה אחראית לפירושים או הסברים בעל מועצה  ה .41
 .מועצהלא יחייבו את ה ה, ואלהליך זהל

תוספת בגוף  ידי  - , או כל הסתייגות לגביהם, בין עלוידי המציע במסמך כלשה -לכל שינוי או תוספת שייעשו ע .42
,  ההצעהוהדבר עלול לגרום לפסילת  ,  המועצהת, לא יחייבו את  המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחר

 . מועצהל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הוהכ

 י.  הבלעד  דעתה  לשיקול  ובהתאם  שהיא  סיבה  מכל,  חדשהליך  ל   לצאתאו  /ו  זה  קול קורא  לבטל  רשאית  המועצה .43

מכל סיבה שהיא    - לרבות לאחר הכרזה על זוכה    -רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הליך זה  מועצה  ה .44
המציעים  מחוסר תקציבי לנושא או היעדר תקציב כלל, והכל מבלי לזכות את מי   בשל , לרבות  הלצרכיהנוגעת  

 בפיצוי כלשהו בגין כך.  -או את הזוכה  -

 בכבוד רב,  
 

   אליהו גפני               
   המועצה המקומית עמנואלראש                  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א'             

 הצהרת והצעת המציע 

_____________  יאנ .1 _______________  הח"מ  ת.ז/ח.פ  שקרא,  ובחנ  תילאחר  מסמכי    תיבעיון  כל  את 
ומצהיר בזאת בכתב,    מגיש את הצעתיי  הננ   את כל האמור  תי שהבנ  ההליך, בין שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחר

 כדלקמן:  

  אותם במלואם ללא סייג   מקבל  אניו  יהמופיעים במסמכי ההליך ידועים ל בזאת, כי כל הפרטים    רמצהיהנני   .2
, כולם או  הליךדיעה ו/או אי הבנה של מסמכי העל אי י  המבוססתכי לא אציג כל תביעה ו/או דרישה שהיא  ו

 ט על כל תביעה ו/או דרישה, כאמור מראש באופן סופי ומוחל חלקם; וכי הנני מוותר בזאת

עונה על כל הדרישות  הצעתי זו    כי  ,התנאים הנדרשים מהמשתתפים  הנני מצהיר ומתחייב, כי אני עומד בכל .3
במלואה ובמועדה, אחר כל התחייבות המוטלת עלי בהתאם    ל על עצמי לקיים,; וכי הנני מקבהליךשבמסמכי ה 

 ההליך.   לתנאים המפורטים במסמכי 

המונעת ו/או מגבילה    ח חוזה, דין או כל סיבה אחרת,והנני מצהיר ומתחייב, כי אין כל מניעה או הגבלה מכ .4
 אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

הזכייה כאמור,    עלימי עבודה ממועד ההודעה    5להמציא תוך    יתוכרז כהצעה הזוכה, עלי   הצעתי , כי אם  יל  ידוע .5
על הסכם    מנוהמסמכים הנדרשים, וכי אם לא חת  כללהודיעה עליו בכתב, את    מועצהשהאו תוך פרק זמן אחר  

רשאית, אך    תהיה  מועצהה  -הזמן שנדרש  פרק  כל מסמך שנדרש להמציאו תוך    נוההתקשרות ו/או לא המצא
 הליך. י ב לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכיית

והנובע מכך, וכן כל הוצאה  ה זו, על כל הקשור  הכנת הצעהליך זה, לרבות  כל ההוצאות בקשר עם  כי    ,ע ליידו .6
שהוא בגין  מכל מין וסוג    ענה ו/או דרישה ו/או תביעהכל ט  יתהיה ל   בלבד במלואן, ולא  י, תחולנה עלי רתאח

 צה.  כך כלפי המוע

חודשים    3-להחל ממועד מסירתה ועד    יביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבנ הצעה זו, על כל פרטיה, מרכי .7
 הודעה בדבר הארכת תקופת ההצעה כאמור. י ממועד מסירתה, אלא אם תימסר ל 

 ביותר או כל הצעה שהיא.   הנמוכהמתחייבת לקבל את ההצעה  מועצה, כי אין היידוע ל .8

  י או מי מטעמה, וכל עוד לא נמסרה ל ו/  המועצה, כי בחירת ההצעה הזוכה טעונה החלטה בכתב של  יידוע ל .9
 . יכל מחויבות כלפי מועצהההודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על  

צורך הגשת הצעה  י לאת כל הבדיקות המוקדמות הדרושות ל  תילאחר שבדקוגשת  ו מ הצעה זהנני מצהיר, כי   .10
י  ואנ בו,    את כל האמור  תי שהבנ  מסמכי ההליך, בין שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחרהוראות ואת כל    תיובחנזו,  

, מגיש בזאת  התאמה אחרת-הבנה, פגם או אי-בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם אי  רמוות
 את הצעתי הכספית, כדלקמן: 



 מחיר מוצע   מס' ק"מ יד  ש מועד עליה לכבי דגם הרכב

 )לא כולל מע"מ( 

     

 המחיר אינו כולל הוצאות אגרה ורישוי ואינו כולל מע"מ. .11

לא לגלות ולמנוע את    מתחייב  יו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנ  כי הצעה זו מוגשת ללא קשר,  מצהיר  הנני .12
 עד למועד קבלת הודעת המועצה על הזוכה בהליך.  ,לאחרים יהצעת  גילוי פרטי

בלתי  יהצעת .13 היא  ובלתי-זו  לתיקון,- חוזרת  או  לשינוי  לביטול,  אות  ניתנת  ומחייבת  בתוקפה  עומדת    י והיא 
 כאמור לעיל.  

 :ולראיה באתי על החתום

 

 ת.ז/ח.פ: ____________________  ם המציע: _________________ ש
 

 טלפון: ______________________  ________________ כתובת: ____ 
 

 תאריך: _____________________  ____________________ דוא"ל: 

 חתימה מלאה: _______________ 
 

 לתאגיד עו"ד  אישור

הופיעו בפני ה"ה _________________, ת.ז.  ____  מאשר כי ביום _______  , ____הח"מ ________  אני
  בחתימתם  המורשים___________________, ת.ז. ___________________,  -_________________, ו

לאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי  ו ,  דין  לכל  בהתאם  המציע_____________    את  לחייב 
 כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני. יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו 

_____________________     _____________________ 

 ת חתימה + חותמ         תאריך 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ' ב נספח
 משפחתית  קרבה העדר על  הצהרה

 , לכבוד
 המועצה המקומית עמנואל  

 
 

 והתחייבות  הצהרה: הנדון
 

 : בזאת, כדלקמן מצהיר  הנני, בו שליטה  שלמועצה תאגידאו /ו  המועצה  עם בחוזה להתקשר עומד ואני הואיל

 : מאלה אחד  על  נמנה אינני (א)

 . ה המקומית עמנואלמועצה /חבר  של( אחות או  אח, בת או בן,  הורה, זוג)בן  משפחה קרוב (.1)

 .המועצה  חבר של שותפו או סוכנו  (.2)

 . המועצה עובד  של סוכנו או שותפו זוגו בן (.3)

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  3)  – (1שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה )   תאגיד (.4)
 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 3) - (1ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

  האוסרות   1981-תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון( תשמ"א  הוראות  לי  ידועים  כי,  מצהיר  הנני (ב)
  ההוראות   את  וכן,  לעיל'  א  בסעיף  כאמור  מועצה  חבר  לבין  המועצה  בין  בעסקה  או  בחוזה  התקשרות
  כי   לי  ידוע  וכן,  לעיל'  א  בסעיף  המנויים אחד  לבין  המועצה   שבין  בחוזה  התקשרות  על איסור  לגבי  הקבועות

  להוראות   בניגוד  חוזה  כריתת  של  במקרה,  התקנון  הוראות  על  שעובר   למי   הצפויה   הפלילית  לסנקציה  בנוסף
  ומשבוטל   השר  החלטת  פי-על או  החלטתה פי-על  המועצה   ידי- על  לביטול  החוזה  ניתן,  לעיל כאמור  התקנון

 . שקיבלה מה של  שוויו את לשלם  ולא החוזה   פי -על שקיבלה מה את להחזיר חייבת  המועצה תהיה לא

י  הננ,  לעיל'  א   בסעיף  כאמור   להצהרתי   הקשור  בכל  כלשהו  שינוי   יחול   אם   כי  ומתחייב   מצהיר  הנני   כן   כמו (ג)
 . השינוי קרות עם ידמ למועצהמתחייב להודיע על כך  

 
 

 __________________                                                               ______________ _________ 
 המציע  וחותמת  חתימה                                                                                         תאריך

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 'גספח נ

 הסכם התקשרות

 2021שנת  , ביום ______ לחודש _____עמנואלשנערך ונחתם ב

 

 המועצה המקומית עמנואל   :בין

 , עמנואל  1כיכר רמב"ם : כתובת    

 "( המועצה)להלן: "

           

 מצד אחד                                                 

 _______________________    :לבין

 כתובת: _________________     

 : __________  פקס: _________; טלפון

 : ________אלקטרוני דואר

 "( המוכר")להלן:                 

           

 מצד שני                                    

 ;רכישת כלי רכב מסוג ___________מעוניינת ב והמועצה הואיל 

 "(;קול קוראלקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי הרכב )להלן: " 'קול קורא 'והמועצה פרסמה  והואיל 

 קורא הנ"ל;והצעתו של המוכר נבחרה כהצעה הזוכה בקול  והואיל 

והמוכר מצהיר ומתחייב בזאת, כי הינו הבעלים והמחזיק הבלעדי של רכב מסוג _______ שנת ייצור    והואיל

 "(;כלי הרכב ______ , ק"מ _________ )להלן: " 

כי כלי הרכב נשמר ותוחזק כיאות והנו כשיר לתנועה וכי טופל במוסך מורשה בלבד    , והמוכר מצהיר והואיל

 בתוקף עד ליום _________, וכי אין כל סיבה או עילה שרישיון הרכב לא יחודש בשנית; ורישיון הרכב  

 ביתר מסמכי קול קורא; ובכפוף להסכם זה ו הרכב כאמור והמועצה החליטה לרכוש מהמוכר את כלי    והואיל



ולהלן בהסכם  וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכול כמפורט לעיל   והואיל 

 זה.

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

   נפרד ממנו. - המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי .1

 ות בהן שימוש לצורך פרשנות ההסכם.  כותרות סעיפי ההסכם הינן לצורכי התמצאות ונוחות בלבד, ואין לעש .2

 מהסכם זה.   נספחיה מהווים חלק בלתי נפרדעל כלל  המוכר, הצעת  קול קוראמסמכי  .3

 

 מהמוכר את כלי הרכב.  אתלמועצה והמועצה קונה בז אתהמוכר מוכר בז .1

 . שעות מנוע/_________ ק"מ -המוכר מצהיר כי כלי הרכב עבר עד למועד חתימת ההסכם  כ .2

כשהוא במצב תקין לחלוטין וכשיר  ,  המלא  לשביעות רצונההמוכר מתחייב למסור למועצה את כלי הרכב   .3
 ימים ממועד חתימת הסכם זה.   7בתוך  וזאת לנסיעה, 

העמסה, גרירה, הובלה    כלי הרכב יימסר למועצה יחד עם כל מסמך רלוונטי, לרבות רישיון רכב בר תוקף.  .4
 ידי המוכר ובאחריותו הבלעדית.  -ופריקה של כלי הרכב, אם יידרשו, ייעשו על

 רכב על שם המועצה, במועד המסירה. בכלי העלות ונו לביצוע העברת הבהמוכר יפעל על חשב  .5

מיום החתימה על הסכם זה ועד להעברת הזכויות ברכב על שם המועצה ישמור על  בזאת, כי המוכר מתחייב  .6
 הרכב במצבו כפי שהוא ביום החתימה על הסכם זה. 

 מועצה. ע"ש הלמועצה ולהעביר את הבעלות ברכב   המוכר מתחייב להודיע למשרד הרישוי על מכירת הרכב .7

לרבות    ,הרכב ורישיונותיוכלי  מועצה את כל ניירות  ידי הבמעמד העברת הזכויות למועצה ימסור המוכר ל .8
 .  סטים של מפתחות 2כן  הרכב וכלי ספר הרכב וספר הטיפול של  

 זה.  וכר המצורפת כחלק בלתי נפרד מהסכםבהתאם להצעת המהתמורה תשולם למוכר  .9

ימים ממועד העברת הבעלות, בכפוף למסירת    15ידי המועצה לכל המאוחר בתוך  -למוכר על התמורה תשולם   .10
 מועצה. ידי החשבונית מס של המוכר ל

לרבות    , כי התמורה לא תשתנה כתוצאה מהתייקרות במחירי הובלה, או התייקרות אחרת כלשהיוסכם,  מכן   .11
או בתשלומי חובה אחרים, לרבות שינויים בשיעור  ו/סים, מכסים, אגרות,  במ  או שינויים בהיטלים,ו/העלאה  
 המע"מ. 

  כלשהו.  שלישייקול, תפישה, תביעה, וטענה מצד  הרכב נקי מכל חוב, שעבוד, עכלי  , כי  המוכר מצהיר בזאת .12
סיר  או משועבדות ידאג המוכר להו/ ברכב מעוקלות כלי  בכי הזכויות  ,יתבררבכל מקרה בו מובהר בזאת, כי 

 ימים ממועד גילוי קיום העיקול או השעבוד.   10העיקול/שעבוד בתוך 

רכב יחולו  כלי ההרכב ו/או בעליו עד למועד העברת החזקה בכלי  נגד  כי כל הדוחות שניתנו או יינתנו ,  מוסכם .13
  המופיע על . מועד הדו"ח ייחשב בהתאם למועד  מועצהוממועד זה ואילך יחולו על ה,  רידי המוכ- לוישולמו ע

 הדו"ח.  גבי

, יחשב הדבר כהפרה  והקול קורא  הוראות הסכם זהמ   כלשהו, או יאחר לקיים, תנאי  יקיים, לא  יפרהמוכר  אם   .14
 . פי כל דין-פי הסכם זה ועל- הסעדים והתרופות המוקנים לה על  בכל  מועצהאת ה הויזכ  הז  הסכםיסודית של  

הצדדים שינו  כל טענה כי  מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב. ההסכם צריך שיהיה בכתב על בנוסחל שינוי כ .15
 לא תישמע, לא תובא ולא תתקבל כל ראיה בקשר לכך. , הסכם זה בהתנהגותם



מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה    סכמהה .16
    גזירה שווה לכל מקרה אחר. 

פי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו  -לא השתמש צד בזכות הניתנת לו על .17
 .ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד  ,ו במקרה אחר דומה או שאינו דומהמקרה ו/א 

, ולהם בלבד, תהיה סמכות השיפוט המקומית היחידה והבלעדית  תל אביבלבתי המשפט המוסמכים במחוז   .18
 ה.  ל מחלוקת שתתעורר בקשר עם הסכם זלדיון בכ

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כנקוב בכותרת להסכם זה.  .19

מצד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות לעיל, אלא אם כן הודיע בכתב צד למשנהו על  כל הודעה שתישלח   .20
( ימים מעת מסירתה למשלוח  5שינוי בה, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתוך חמישה )

 ובמקרה של מסירה ביד או במשלוח בפקסימיליה, ביום המסירה בפועל.  - בדואר בבית דואר בישראל 

      
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

       
   

  המוכר    המועצה המקומית עמנואל 

 לתאגיד  "דעו אישור

מאשר    אני  ______________ עו"ד   ,____________ ה"ה   בזאתהח"מ  בפני  הופיעו   __________ ביום  כי 
ו  ,______________ ת"ז   ,______________ -  ,______________ ת.ז.   המורשים ________________, 

 ולאחר ,  דין  לכל  ובהתאם  התאגיד  תקנון  להוראות  התאםב ________________  תאגיד  את  לחייב  בחתימתם
כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני    שהזהרתים

 את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני. 

_____________________    _____________________ 

 ת חתימה + חותמ        תאריך 


