
 בס"ד

 קול קורא למכירת כלי רכב 

קבלת מזמינה בזאת  "(,  המזמינה" או "המועצה)להלן: "ו/או החברה הכלכלית עמנואל    המועצה המקומית עמנואל
 : , כולם או חלקם, והמפורטים בטבלה להלןAS IS( כלי רכב  3מכירת שלושה )  עבור הצעות

מועד עליה   דגם הרכב  סוג הרכב 
 לכביש 

רישוי  תאריך  צבע 
 אחרון 

סכום מינימום  מס' רישוי 
 להצעה 

 הערות 

ס  פרקינ  T1 MFטרקטור 
50EX 

הטרקטור     ₪ 20,000 6336300 28/08/2020 צהוב  31/08/1994
ימכר  

לגריטה,  
להורדה  

 כביש מה

טרקטורון  
 MULEמשא 

    ₪ 15,000 3705632 16/09/2020 ירוק  09/2014 קוואסאקי 

טרקטורון  
 MULEמשא 

    ₪ 25,000 6029989 25/06/2020 אדום  06/2018 קוואסאקי 

ארגז   טנדר 
 סגור 

    ₪ 45,000 4583313 30/10/2021 לבן 10/2012 איסוזו דימקס 

  

צהרת  על גבי 'טופס ה  כל המעוניין להגיש הצעת לרכישת כלי הרכב, כולם או חלקם, מוזמן להגיש את הצעתו
  02/09/2021עד ליום    ceo@emanuel.muni.ilאמצעות דוא"ל:  ב  יוסף דיין מנכ"ל המועצהאל  ',  והצעת המציע

 . לכך במקומות המתאימים  ולחתום עליה מציע למלא את הצעתועל ה .12:00בשעה 

 הדרך שצוינה לעיל.    מלבדלשלוח הצעות בכל דרך אחרת  אין

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

 הנקובים בטבלה לעיל.   למחירי המינימוםתתקבלנה הצעות אשר הינן מתחת  לא כן מובהר, כי 

רשאית לדרוש מאת המציעים  מועצה  ועד האחרון להגשת הצעות. ה מהמשלושה חודשים    תוקף ההצעה יהיה למשך
 חודשים נוספים.  3-בהודעה בכתב להאריך את תוקף ההצעות ל 

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

וך שינויים ותיקונים במסמכי ער ו/או לבטל הליך זה  רשאית 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 
באמצעות פניה ותיאום   עמנואל -ניתן לקבל פרטים ו/או לראות את כלי הרכב ב להגשת הצעות. המועד האחרון

   08:00-16:00ה' בין השעות -בימים א' 050-6902822 בטלפון: רחמים קטיעי מראש מול 

 

 בכבוד רב,
 

 אליהו גפני  
 ראש המועצה המקומית עמנואל  



      

 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 י המופיעים במסמכי ההליך ידועים לבזאת, כי כל הפרטים  ר מצהיהנני  .2

"( את כלי הרכב נשוא הליך זה,  המועצההנני מתחייב בזאת, לרכוש מאת המועצה המקומית עמנואל )להלן: " .3
כי    ,ימים, מיום שהמועצה תודיע לי בכתב  7למועצה במלואה בהעברה בנקאית תוך  ידי  - עלוהתמורה תשולם  

 החליטה לקבל את הצעתי זו. 

  , אחזור בי מהצעתי במידה שזו תוכרז כהצעה הזוכהאם  ו/או    לא אמלא אחר כל הנדרש בהליך זה  אם,  ידוע לי .4
 .בהליך ירשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכיית  תהיהמועצה  ה

משרד    וא ו/או תביעה אחרת כלפי משרד התחבורה  ו/למתן רישיונות    לא תכיר בכל תביעות ידוע לי, כי המועצה   .5
אגרות רישוי  , וכי  כה עם העברת הבעלות ברשות הרישויזומציע בממשלתי אחר, לבד מהרישיונות שיימסרו ל

 בלבד.  המציע הזוכה יחולו כלשהן לרבות הגבלות מכס 

, ובכפוף להצגת אישור  למועצה  לאחר העברת מלוא התשלוםאך  כי קבלת כלי הרכב לידי, תבוצע  ידוע לי,   .6
 העברת בעלות.  

   שעות מהעברת הבעלות. 24הרכב תוך הוציא את כלי ל  זוכהמציע העל המובהר, כי  .7

מציע הזוכה ובאחריותו הבלעדית.  י היד- להעמסה, גרירה, הובלה ופריקה של כלי הרכב, אם יידרשו, ייעשו ע .8
ל  ל נזק הנובע מפעולות אלה יחולו ע או כו/או לגוף  ו/כל נזק אשר ייגרם מההובלה, העמסה או פריקה לרכוש  

 המציע הזוכה בלבד.  

ידוע לי, כי המועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לכלי הרכב או לליקויים בו, בין קיימים ובין כאלו שיתגלו   .9
  לליקויים , כאשר האחריות למצבו ו/או  AS ISבו בעתיד, מכל סוג שהוא, וכי אני רוכש את כלי הרכב במצבו  

וכי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה    ה,מוטלת עליי במלוא   בו, בין קיימים, ובין שיתגלו בעתיד,
 כלפי המועצה בקשר לכך.  

  כל המיסים ו/או תשלומי יי בלבד.ויות המתאימות יחולו עלהסדרת הליכי העברת הבעלות ברשכן ידוע לי, כי  .10
, במידה ויחולו בגין העברת הבעלות ורישומה על שם הרוכש, ישולמו על  החובה ו/או האגרות, לרבות מע"מ

 ידי. 

העברת הבעלות  ו ועם הצגת ר תשלום מלוא התמורה על ידרק לאחמציע הזוכה כי כלי הרכב יימסר ל ידוע לי, .11
 מו.  על ש

  במועד העברת   כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים   י ומתחייב בזאת, כי לא תהיה ל  מצהיר  הנני .12
 הבעלות על הרכב, בין אם העיכובים תלויים במועצה ובין אם לאו.  

והנובע מכך, וכן כל הוצאה  ה זו, על כל הקשור  הכנת הצעהליך זה, לרבות  כל ההוצאות בקשר עם  כי    ,ע ליידו .13
וסוג שהוא בגין  מכל מין    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 .14
 הודעה בדבר הארכת תקופת ההצעה כאמור. י ממועד מסירתה, אלא אם תימסר ל 

 ביותר או כל הצעה שהיא.  הגבוההמתחייבת לקבל את ההצעה  מועצה, כי אין היידוע ל .15



  י או מי מטעמה, וכל עוד לא נמסרה ל ו/  המועצה, כי בחירת ההצעה הזוכה טעונה החלטה בכתב של  יידוע ל .16
 . יכל מחויבות כלפי מועצהההודעה בדבר החלטה כאמור לא מוטלת על  

צורך הגשת הצעה  י ליקות המוקדמות הדרושות לאת כל הבד  תילאחר שבדקוגשת  ו מ הצעה זהנני מצהיר, כי   .17
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: 

מועד עליה   דגם הרכב
 לכביש 

תאריך רישוי   מס' ק"מ
 אחרון

סכום  מס' רישוי
מינימום  

 להצעה 

 סכום ההצעה 

       

       

       

 הנקובים בטבלה לעיל.   למחירי המינימום תתקבלנה הצעות אשר הינן מתחת  לא .18

כי   .19 ועל המחיר  מובהר,  כולל מע"מ  אינו  יהיה  הרכישה  הזוכה    לשלם את המע"מ באמצעות חשבוניתמציע 
 .  עצמית

לא לגלות ולמנוע את    מתחייב  יו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנ  כי הצעה זו מוגשת ללא קשר,  מצהיר  הנני .20
 עד למועד קבלת הודעת המועצה על הזוכה בהליך.  ,לאחרים יהצעת  גילוי פרטי

בלתי  יהצעת .21 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 
 באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני. יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק 

_____________________     _____________________ 

 ת חתימה + חותמ         תאריך 


