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מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים
 .1רקע כללי
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת
רכב המועצה מסוג ניסאן קשקאי מנוע דיזל ,הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 .1.2את חוברת המכרז לשם הגשת הצעה ניתן לרכוש במזכירות המועצה ברח' קרן היסוד  18כפר שמריהו,
תמורת סכום של ( ₪ 200אשר לא יוחזרו בכל מקרה) ,החל מיום ה'  23/11/2017בין השעות ,8:00-14:00
בתיאום מראש בטלפון .09-9506699
 .1.3התנאים המפורטים להלן הינם תנאים עיקריים להשתתפות במכרז.
 .2הגדרות ופירושים
להלן הגדרות ופרושים בתנאים אלה ובטופס ההצעה:
"המזמין/המועצה"

המועצה המקומית כפר שמריהו.

"המציע"

מי שהגיש הצעה למכרז זה.

"התמורה"

הסכום שישולם למועצה על ידי המציע הזוכה בהתבסס על הצעת המחיר שהוצעה על
ידו.

"מסמכי המכרז"

"הרכב"

לעניין מכרז זה ,כל מסמך לסוגיו וכן כל פרסום הנוגע למכרז זה ,לרבות מסמך זה על
נספחיו ,ההסכם ,שאלות  /פניות המציעים ,התייחסות המזמין וכל מסמך אחר שהתקבל
על ידי המזמין בעניין מכרז זה ו/או נשלח  /פורסם על ידו;
ניסאן קשקאי ,דגם  ,FDAJ11מס' רישוי  9915631מועד עליה לכביש ,01/2015
קילומטראז' מעודכן למועד פרסום המכרז.115,182 :

 .3תנאים כללים
 .3.1הרכב המוצע למכירה במכרז זה נבדק על ידי מכון בדיקה ,המעוניינים להגיע לבחינה מוקדמת של הרכב
במועד הנקוב בטבלה שלעיל ,מוזמנים לעיין בדו"ח הבדיקה המפרט את מצבו המכני ,הטכני והפיזי של
הרכב.
 .3.2מובהר בזאת ,כי הרכב יימכר בכל מקרה במצבו הנוכחי (.)As Is
 .3.3לא תתקבל כל טענה מצד המציע או הזוכה ,לפי העניין ,כי חסרים פריטים/חלפים ברכב והאחריות בעניין
זה ובעניין הבדיקות המוקדמות מוטלת על המציע בלבד.
 .3.4מובהר בזאת ,כי אין המזמין אחראי למצב המכני של הרכב ,ובכלל זה ,מצב המצברים ברכב ולא
תתקבלנה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 .3.5המציע לא יורשה לפרק אביזר מאביזריו או לערוך בו בעצמו או באמצעות מי מטעמו בדיקה אחרת
כלשהי.
 .3.6ניתן יהיה לפתוח את הרכב ,לפתוח את תא המנוע ולהתניע את מנוע הרכב בתיאום מראש וליווי נציג
המועצה.
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 .4הגשת הצעות
 .4.1המציע יגיש הצעתו אך ורק על-גבי טופס זה בלבד ,שיוכנס בשלמותו ,ביחד עם שאר מסמכי המכרז,
למעטפה ,שעליה ירשם מספר המכרז בלבד ,ללא כל פרט מזהה כלשהו של המציע.
 .4.2על המציע לחתום על כל דף מדפי ההצעה.
 .4.3חתימת המציע על טופס ההצעה ותנאי החוזה ,מהווה את אישורו כי הוא מוותר מראש על כל טענת
ברירה וטענה מחמת מום ,נגלה או נסתר ,או אי התאמה ,וכל טענה אחרת לגבי הרכב או מצבו.
 .4.4על המציע להציע מחיר סופי ,בנספח א למסמכי המכרז .יובהר כי הצעת המחיר כוללת את כלל העלויות
הנדרשות ובכלל זה ,העברת הבעלות על הרכב ,הוצאת הרכב מחזקת המועצה ,אגרות ,הסרת סימונים
מהרכב המייצגים את המועצה וכיו"ב.
 .4.5המציע יצרף תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-ע"ג נספח ג' ,חתום כנדרש.
 .4.6ככל שהמציע אינו אדם פרטי ,יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים (לעניין זה ,ככל שהמציע הינו יחיד
ועוסק מורשה ,יצרף גם את המסמכים הבאים):
 .4.6.1אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק לעסקאות גופים ציבורים
(אכיפת ניהול חשבונות) ,התשל"ו 1976 -מטעם פקיד שומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם
המציע.
 .4.6.2אישור על ניכוי מס הכנסה במקור או פטור מכך.
 .4.7אין לראות בכל מידע או פרט מהפרטים שפורסמו במכרז הנוגעים לרכב המוצע למכירה דבר המצביע על
טיב הרכב.
 .4.8כל משגה או פגם שנתגלו במסמכי המכרז בתיאור הרכב והמכלולים ,במידות ,במשקל ,בכמות ,או בכל
צורה אחרת ,לא ישמשו עילה לביטול המכר ,או בסיס לכל תביעה או טענה אחרת נגד המועצה.
 .4.9המציע ימלא בטופס ההצעה את מלוא פרטיו ויאשר את הצעתו בחתימתו .מציע שהוא תאגיד יאשר את
הצעתו בחתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד ,במידת הנדרש וכן יצרף להצעתו אישור עו"ד/רו"ח
בדבר זכויות החותמים בשם המציע ,שמם וסמכותם.
 .4.10ההצעה תוגש על-ידי מציע אחד בלבד.
 .4.11אין לציין בהצעה כל תנאים ו/או הסתייגויות .ציון תנאים ו/או הסתייגויות עלולים להוביל לפסילת
ההצעה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 .4.12מציע אשר יגיש הצעה הנמוכה ממחיר המינימום ,כפי שנקבע בסעיף  7.3להלן ,יפסל על הסף.
 .4.13על המציע לצרף לטופס ההצעה בטוחה למילוי התחייבויותיו על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
.1

המחאה בנקאית ,אשר רשום עליה פרטי הבנק וחתימות מורשי החתימה של הבנק ,לפקודת המועצה
ליום הגשת ההצעות בסכום של  ,₪ 2,500לא תתקבל המחאה רגילה (אישית/פרטית).

.2

ערבות בנקאית הערוכה לפקודת המועצה .הערבות תהיה בנוסח הנדרש כמפורט בנספח ב' ותהא
תקפה עד ליום  ,7/3/2018בסכום של .₪ 2,500
הערבות וחלופת הערבות המפורטת לעיל יקראו להלן "הערבות".
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 .4.14המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פנייה חד צדדית ובלתי מנומקת ,לרבות אך לא רק,
במקרה בו המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ,או מקרה בו המציע יחזור בו מהצעתו
לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות .הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז
תחולנה על המציע בלבד.
 .4.15את ההצעה ,לרבות קבלה על רכישת חוברת המכרז ,הערבות ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס' .''9/2017
 .4.16את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר)
ולהכניסה לתיבת המכרזים ,לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך
והשעה ,וזאת לא יאוחר מיום ה'  7/12/2017בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות").
 .4.17המועצה רשאית לפסול מציע אשר יש לו חוב למועצה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .5הבהרות ושינויים

 .5.1המזמין רשאי ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח
לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולות
במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בין ביוזמתו ,בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין
בתשובה לשאלות המציעים.
 .5.2אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר
למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו ,עליו להודיע על כך בכתב למזמין ,וזאת עד  5ימי עסקים טרם
מועד הגשת ההצעות ,לדוא"ל .noa@c-on.com :למזמין שמורה הזכות לדרוש את העברת השאלות
בפורמט וורד פתוח לעריכה.
 .5.3התשובות ,ביחד עם העתקי שאלות ההבהרה ,ככל שתהיינה כאלה ,תשלחנה בכתב לרוכשי מסמכי המכרז.
מסמכי השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות
להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם .התשובות תישלחנה ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין בדוא"ל או
בפקס.
 .5.4אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה
יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
 .5.5למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז
בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב (להלן" :הבהרות") יחייבו את המזמין .בכל מקרה
של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור במסמכי
ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

 .6ויתור על טענת אי-התאמה:
.6.1

הגשת ההצעה על-ידי המציע מהווה ויתור מצדו על כל זכות ,על פי חוק המכר ,התשכ"ח  , 1968-בעניין
הודעה על אי התאמה כלשהי שתתגלה ברכב או באביזר מאביזריו.

.6.2

לא תתקבלנה בכל מקרה כל טענה מצד הזוכה לגבי מצבו הטכני ,הפיזי והמכני של כלי הרכב שנמכר
במכרז.
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 .7קביעת הזוכים:
.7.1

ההצעה תפסל אם לא צורפה ערבות בהתאם לאחת החלופות שבסעיף  4.12לעיל.

.7.2

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה אם כתב היד בלתי ברור/בלתי קריא ו/או כתוצאה
מטעויות כתיב ו/או אם על גבי טופס ההצעה ימצאו תיקונים וסימנים.

.7.3

המועצה תבחר בזוכה שהציע את המחיר הגבוה ביותר בהתאם להצעתו בנספח א' .יובהר כי ,גובה הצעת
המחיר של המציע לא תפחת מסכום מינימאלי של ( ₪ 81,700ובמילים :שמונים ואחת אלף ושבע מאות
שקלים חדשים שקלים חדשים) .הצעות אשר ינקבו בהצעת מחיר נמוכה ממחיר המינימום כאמור ,יפסלו
על הסף.

.7.4

במקרה שבו תימצאנה שתי הצעות זהות או יותר , ,תהא רשאית המועצה לערוך בין ההצעות הזהות
תחרות נוספת במסגרתה יתבקשו המציעים להגיש לתיבת המכרזים הצעה משופרת (להלן" :הצעה
סופית") תוך שלושה ( )3ימים מיום קבלת ההודעה על כך .בחר משתתף שלא להגיש הצעה נוספת ,תהיה
הצעתו המקורית הצעה סופית .לא הוגשו הצעות נוספות כלל או שהגישו המשתתפים הצעות סופיות שגם
הן זהות ,רשאית המועצה להחליט שתיערך הגרלה בין המשתתפים שהצעותיהם נמצאו זהות כאמור,
והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

.7.5

המועצה תודיע למשתתפים על תוצאות המכרז ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,בדואר רשום ,או בפקס או
בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

.7.6

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

.7.7

המועצה רשאית למחול על כל שינוי ,פגם ,עריכה ,התאמה ,השמטה ו/או תוספת למסמכי המכרז (להלן:
"הסתייגות") או לחילופין לראות בהצעה הכוללת הסתייגות ,כאמור כהצעה מסויגת ולפסול אותה ,הכל
על פי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי מקום בו המועצה החליטה למחול על הסתייגות כאמור ,יראו
בהצעה ובמסמכי המכרז כאילו אינם כוללים את ההסתייגות ומסמכי המכרז ללא ההסתייגות יחייבו את
המציע.

 .7.8המועצה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או
אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי
סבירה  ,במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנקבע באומדן המועצה או מהמחיר
שהוצע למועצה על ידי מציעים אחרים או מהמחיר שנראה למועצה מחיר הוגן וסביר בין אם ביחס
לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
.7.9

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו''מ עם הזוכה.

 .7.10הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז בתאום מראש עם נציגת המועצה בטלפון  073-2776609בין
השעות .08:00-14:00
 .8חוזה מכר:
.8.1

כל מסמכי המכרז והצעת המציע כשהם חתומים על ידו בתחתית כל עמוד וכן במקומות המיועדים
לחתימת המציע יוכנסו למעטפת ההצעה וישמשו חוזה בינו לבין המועצה ,במידה ויוכרז כזוכה ולאחר
שהמועצה תקבל את הצעתו.
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 .9תשלום התמורה:
.9.1

הזוכה ישלם את מלוא המחיר שהציע בתוך  7ימים ממועד קבלת הודעת המועצה בדבר זכייתו במכרז.
סעיף זה הינו תנאי יסודי למימוש זכייתו של הזוכה במכרז.

.9.2

התשלום יבוצע בקופת המועצה ,במזומן או בהמחאה בנקאית לפקודת המועצה המקומית כפר שמריהו
בלבד.

.9.3

לא שילם הזוכה את מחיר הרכב תוך  7ימים ממועד קבלת הודעת המועצה בדבר זכייתו במכרז ,תהיה
המועצה רשאית ,ללא הודעה כלשהי לזוכה ,לבטל את הזכייה וחוזה זה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לחלט את סכום הערבות כפיצוי מוסכם וקבוע ,וזאת ,מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לתבוע כל
סעד ו/או פיצוי נוסף לפי כל דין.

.9.4

יובהר כי המועצה הינה מלכ"ר ולכן אין באפשרותה להוציא חשבוניות מס ,לזוכה תופק קבלה.

 .10ויתור על זכייה:
 .10.1זוכה שיחזור בו מהצעתו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות– זכותו תפקע וערבותו תחולט.
 .10.2המועצה תהא רשאית לפנות למציע אשר הציע את המחיר השני הגבוה ביותר (להלן" :כשיר שני"),
הכשיר השני מתחייב להתקשר עם המזמין על פי תנאי המכרז מקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא
לפועל מכל סיבה שהיא.
 .11הוצאת הרכב והעברת בעלות:
 .11.1מסמכי הרכב וכן הנדרש לו לצורך העברת בעלות יינתנו לזוכה רק לאחר תשלום מלוא התמורה בהתאם
להצעתו.
 .11.2על הזוכה למסור למועצה אישור על העברת בעלות הרכב על שמו.
 .11.3רק לאחר תשלום מלוא התמורה ,ומסירת אישור על העברת הבעלות ברכב על שמו של הזוכה כאמור,
יהיה רשאי הזוכה להוציא את הרכב ממגרש החניה של המועצה ,וזאת ,לא יאוחר מ –  3ימי עבודה לאחר
מועד התשלום.
 .11.4כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הרכב מרשות המועצה תחולנה אך ורק על הזוכה.
 .11.5כל נזק שייגרם עקב הוצאת הרכב מרשות המועצה יחול אך ורק על הזוכה.
 .11.6שילם הזוכה את מלוא מחיר הזכייה שהציע ו/או הציג אישור בעניין העברת הבעלות ,אך לא הוציא את
הרכב במועד הנקוב לעיל ,יחויב בתשלום דמי חניה בסך  ₪ 100בגין כל יום החל מהמועד האחרון שבו
נדרש היה להוציא את הרכב .תשלום דמי החניה במזומן בקופת המועצה יהיה תנאי להוצאת הרכב
באיחור.
 .11.7במקרה כאמור בסעיף  11.6המועצה או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בגין אובדן או נזק העלול
להיגרם לרכב.
 .11.8המציע ,בעצם הגשת הצעתו ,מתחייב ,כי היה ויזכה במכרז ,יסיר מהרכב על חשבונו את כל הסימונים
ו/או השלטים ו/או המדבקות שהתקינה המועצה ו/או שמייצגים את המועצה ,לא יאוחר מ 5-ימי עבודה
ממועד העברת הבעלות.
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 .11.9מובהר בזאת ,כי ערבות המכרז תוחזר לזוכה ,ע''י גזברות המועצה ,רק לאחר שהוכיח לנציג המועצה כי
הוסרו מהרכב כל הסימונים ו/או השלטים ו/או המדבקות כאמור ,וזה אישר זאת בכתב.
 .11.10כהוכחה להסרת כל הסימונים ו/או השלטים ו/או המדבקות שהתקינה המועצה ו/או שמייצגים את
המועצה יציג הזוכה בפני נציג המועצה את הרכב ו/או ימציא לו צילומים של כל ארבעת צדדי הרכב.
 .11.11לא יסיר הזוכה את כל הסימונים ו/או השלטים ו/או המדבקות שהתקינה המועצה ו/או שמייצגים את
המועצה או לא ימציא לה הוכחה כי עשה זאת בתוך מניין הימים כמפורט לעיל ,הוא יפצה את המועצה
בפיצוי מוסכם בסך של  ₪ 250בגין כל יום איחור.
 .11.12תשלום הפיצוי למועצה יעשה על ידי הזוכה בתוך  5ימי עבודה ממועד דרישתה של המועצה.
 .12זכויות המועצה:
 .12.1אין באמור בתנאי המכרז או בהצעה כדי לגרוע מזכויות המועצה לכל סעד על -פי כל דין.
 .12.2המועצה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל מכרז זה בכל עת ,ולמציעים לא תהיה כל טענה
ו/או דרישה בעניין זה.
 .12.3מובהר בזאת ,כי זכות זו שמורה למועצה גם לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ובחינת ההצעות.
 .13מקום שיפוט ייחודי:
 .13.1מובהר בזאת כי כל תובענה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.
 .14רישיונות ,אגרות ומיסוי:
 .14.1אגרות ומיסים למיניהם ,החלים על הרכב ,או בקשר אתו ,מיום שבו יחתום בא-כוח המועצה על שטר
המכר ,לרבות תשלום העברת בעלות ברכב – יחולו על הזוכה.
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נספח א'  -הצעת מחיר
אני הח"מ מצהיר ,מתחייב ומסכים בזה כדלקמן:
.1

מצהיר בזאת ,כי לאחר שבחנתי בזהירות והבנתי את כל התנאים להגשת ההצעה וכל המסמכים המצורפים
אליה ,ולאחר שבדקתי וקראתי היטב את הבקשה להגשת ההצעה ותנאיה ,וכי הבנתי את כל התנאים
והדרישות הנדרשים מאת המגישים הצעה על פי בקשה זו ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על
קביעת מחיר הצעתי ,הריני מגיש הצעה זו.

.2

הנני מצהיר מסכים ומתחייב:
(א) לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז זה ,ובכל המסמכים המצורפים אליו,
ללא כל הסתייגות.
(ב) כי הצעתי זאת מבוססת על סמך בדיקותיי כאמור בסעיף  1דלעיל ועל כן אהיה מנוע מלהציג כל תביעות
או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי-הבנה של תנאי הגשת הצעה או איזה
מקרב המסמכים הנ"ל ואני מוותר מראש על כל טענות כאלה.
(ג) כי ברשותי האמצעים הכלכליים ,לשם רכישת הרכב נשוא המכרז.
(ד) כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה ,קשר או הסכם עם כל מציע אחר למכרז.
(ה) כי מילאתי אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות להגשת הצעת מחיר ובכל מסמכי המכרז והאחרים.
הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הנלווים הנדרשים במכרז.
הצעתי זאת ,עם כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף למשך לא פחות משישים ( )60יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות.

.3

בעבור רכישת הרכב הננו להציע סכום בסך של.₪ ___________________ :
ובמילים ₪ _______________________________________________:בלבד.
ידוע לי כי הצעות אשר ינקבו בהצעת מחיר נמוכה מהסכום מינימאלי של ( ₪ 81,700ובמילים :שמונים
ואחת אלף ושבע מאות שקלים חדשים) יפסלו על הסף.

ולראיה באתי על החתום:
שם המציע _______________________________:מס' ת.ז/.מס' חברה________________________:
חתימה וחותמת מורשה חתימה ________________________:תאריך________________:
כתובת ___________________:טלפון ____________:פקס ___________:דוא"ל______________:
אישור עו"ד/רו"ח לחתימה
אני הח"מ ,עו"ד /רו''ח __________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום ___________
הופיע בפני ___________________ נושא ת.ז _________________ ,וגם_______________________
נושא ת.ז ___________________ ,וחתמו לפניי על ההסכם האמור.
____________________
חתימה וחותמת עו''ד/רו''ח
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נספח ב' – נוסח ערבות השתתפות
בנק ___________________ בע"מ
לכבוד
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן " :המזמין ")
הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _______________ (להלן "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 2,500
ש"ח (הסכום במילים :אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") להבטחת התחייבויות
המבקש בקשר עם הסכם שביניכם לבין המבקש בעניין מכרז מס'  9/2017למכירת רכב המועצה מסוג ניסאן
קשקאי ומילוי תנאיו.
סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פרות וירקות) ,כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה .לעניין ערבות זו ,יהא "מדד הבסיס"  -מדד חודש אוקוטובר  2017שהתפרסם ב – 15
לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה).
"המדד הקובע" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס ,יהיו
"הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות ,מחולק במדד
הבסיס.
אם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל
הפרשי הצמדה.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה עם דרישתכם הראשונה
בכתב שתגיע אלינו ,תוך  7ימים מיום קבלת דרישתכם ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך
כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנ אי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי
הצמדה.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  7/3/2018ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  7/3/2018לא תענה.
לאחר יום  7/3/2018ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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מכרז פומבי מספר 9/2017
למכירת רכב המועצה מסוג ניסאן קשקאי

נספח ג'  -תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
 .1אני מר_____________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________ בחברת___________,
המציע/ה במכרז  9/2017למכירת רכב המועצה מסוג ניסאן קשקאי (להלן" :המציע/ה") מצהיר בזאת כי
המציע/ה ו/או בעל זיקה למציע/ה (כמשמעו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – )1976
לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987 -ו/או לפי חוק
עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ואם הורשעו ביותר מ 2-
עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה.
 .2יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:



חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,התשנ"ח – ( 1998להלן:
"חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע.


.3

חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

מציע אשר סימן את חלופה ב' בסעיף  2לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:


 חלופה

חלופה ( – )1המציע מעסיק פחות מ 100 -עובדים.
( – )2המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל נשרד העבודה

והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
ובמידת הצורך -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לפי
הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (– )2
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישומן חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון
זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  2לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם הרשות (ככל שתהיה
התקשרות כאמור).
 .5זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________
המצהיר
---------------------------------------------------------------------------------------אימות
אני הח"מ  ,עו"ד ________________ ,מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר
______________ נושא ת.ז ____________ ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.
___________________
תאריך
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חתימה+חותמת
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