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הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה" ו/או "המוכר") מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת חלקה ,215
בגוש  6671בכפר שמריהו שייעודה מגורים א' (ושטחה  901מ"ר) ,הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
מחיר ההצעה יהיה גבוה ממחיר המינימום בסך של .₪ 15,000,000
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד  ,18כפר שמריהו .בימים א' עד ה' ,בשעות:
( ,8:00-14:00או טלפונית במחלקת הגביה של המועצה  )073-2776607תמורת סך של  ,₪ 1,000אשר לא יוחזר.
את ההצעה ,לרבות ההמחאה הבנקאית לפקודת המועצה ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס' .''3/2022
את 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 א'  29/5/2022בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").
על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית אוטונומית ,לפקודת המועצה המקומית כפר שמריהו ,בסכום של 1,500,000
 ₪שתהיה בתוקף עד ליום  31/5/2023ותשמש כערבות של הזוכה כמפורט במסמכי המכרז.
המוכר אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
המוכר שומר לעצמו את הזכות לערוך משא ומתן ו/או התמחרות עם הזוכים ,בכפוף להוראות הדין.

סרג' קורשיא,
ראש המועצה
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מסמך א' – הוראות והנחיות למשתתפים
 .1רקע כללי
 .1.1המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן" :המועצה" ו/או "המוכר") מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת
חלקה  ,215בגוש  6671בכפר שמריהו שייעודה מגורים א' (ושטחה  901מ"ר) ,הכל על-פי התנאים
המפורטים במסמכי המכרז.
 .1.2זכויות המועצה המוצעות במכרז זה הינן זכויות בעלות ,בשלמות ,כמפורט לעיל ולהלן ,ובנסח רישום
המקרקעין ,וכמתואר במסמכים מתוך שומת המקרקעין המצורפים למסמכי המכרז.
 .1.3המגרש רשום בתוכנית בניין עיר (תב"ע) הר( 1220/מס' מבא"ת  )504-0067975כמגרש . 401
 .1.4המגרש מוצע לרכישה במצבו כפי שהוא ) (As Isבעת מסירת החזקה בו לזוכה במכרז ,זאת בכפוף
להתחייבות המועצה לפעול מול חח"י להעתקת עמוד החשמל המוצב בתחום החלקה ,לשטח ציבורי
ביישוב ,בתוך כ 12 -חודשים ממועד קבלת אישור מליאת המועצה להתקשרות נשוא מכרז זה.
 .1.5המידע המפורט במסמכי המכרז וכל מידע שימסר על ידי המועצה הינו כללי ואין בו כדי להוות הבטחה
ו/או הצהרה ו/או מצג מפורש או משתמע למצבו של המגרש ,תאורו או מאפייניו ואין בו לחייב את
המועצה לכל דבר ועניין ומשכך בכל מקרה אין בו כדי לשמש בסיס לכל עילה לטענה ו/או לתביעה.
 .1.6למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המועצה אינה ולא תהא אחראית או ערבה למצב המגרש ו/או לכל מידע
שלא נבדק על ידי המציע בעצמו.
 .1.7על המציע ועליו בלבד חלה האחריות לבדוק בעצמו את מצב המגרש מבחינה פיזית ,משפטית ותכנונית
לרבות הזכויות הנוגעות לו ולאפשרות הניצול שלו וכן לערוך כל ברור הנדרש לו לקבלת החלטה על רכישת
המגרש ,להכנת ולהגשת הצעה לרכישתו וזאת על חשבונו בלבד .למען הסר ספק מוסכם בזאת כי עצם
הגשת הצעה על ידי מציע כמוה כהצהרתו והתחייבותו כי בעת הגשת הצעתו כל העובדות והנסיבות ידועות
ונהירות לו ,הוא ערך בעצמו ו/או באמצעות מומחים לסוגיהם (כעו"ד ,אדריכל ,שמאי מקרקעין וכיו"ב)
מטעמו את כל הבדיקות שנדרשו לו לשם החלטה על הגשת הצעה ,הכנתה והגשתה והוא מוותר מראש על
כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה וכן בדבר אי ידיעה של נתון או פרט כלשהו בכל עניין הקשור להצעתו
ו/או הכתוב בה ו/או נשמט או נעדר ממנה.
 .1.8מציע שהצעתו לרכישת המגרש תתקבל ,יהיה חייב לחתום על חוזה המכר לאותו מגרש ולקיים את שאר
התחייבויותיו על פי מסמכי מכרז אלה.
 .1.9יובהר כי התמורה שתתקבל בגין מכירת המגרש מיועדת על פי החלטת המועצה לשימוש לצורכי ציבור
ופיתוח היישוב ,לרבות :עבודות פיתוח ותשתיות ,והכל בכפוף להוראות הדין ולקבלת אישור משרד הפנים.
 .1.10למען הסר ספק מובהר כי התקשרות המועצה עם הזוכה טעונה אישור מליאת המועצה ברוב חבריה,
והנ"ל מהווה תנאי מתלה לתוקפו של החוזה.
 .1.11אי קיומו של התנאי המתלה משמעו היעדר תוקף לחוזה ,ובמצב דברים כזה לא תהא לזוכה כל טענה ו/או
תביעה בגין כך ,לרבות בגין החזר הוצאות השתתפותו במכרז ,למעט השבה לזוכה של תמורת הממכר אשר
שולמה ,אם שולמה ,על ידו למועצה ,בהתאם להוראות החוזה.
 .1.12רק לאחר קבלת אישור מליאת המועצה ברוב חבריה ,תחתום המועצה כמוכרת על החוזה .המועצה
מתחייבת כי החלטת המליאה תתקבל בתוך  45יום ממועד ההודעה לזוכה.
 .1.13למען הסר ספק מובהר כי בנוסף לתשלום התמורה יחולו על הקונה כל המיסים וההיטלים ,ככל ויחולו,
וכל המפורט בסעיף  9להסכם המכר שלהלן.
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 .2לוחות זמנים למכרז
מהות

פרטים נוספים

תקופה/יום/שעה

תקופה לעיון במסמכי
המכרז ,ותשלום דמי
השתתפות

מיום פרסום המכרז.

דמי השתתפות ₪ 1,000
תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה ברחוב
קרן היסוד  ,18כפר שמריהו .בימים א' עד ה',
בשעות ,8:00-14:00 :או טלפונית במחלקת
הגביה של המועצה .073-2776607

הגשת שאלות הבהרה

עד יום א'  15/5/2022עד
השעה 12:00

בדוא"ל בלבד בקובץ WORD

המועד האחרון להגשת
הצעות

עד יום א'  29/5/2022עד
השעה 12:00

בהגשה ידנית בלבד ,לתיבת המכרזים במשרדי
המועצה ברחוב קרן היסוד  18כפר שמריהו

תוקף ההצעה

 120יום מהמועד האחרון
להגשת הצעות

למוכר שמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך
את תוקף ההצעה ב 120-יום נוספים.
מציע שלא יענה לדרישת המועצה הצעתו לא
תלקח בחשבון ולמציע לא תקום כל זכות לטענה
ו/או דרישה עקב כך.

לכתובת noa@c-on.com
לאישור קבלת הפניה יש להתקשר04-6336070 :
שלוחה 7

הערה:
המוכר רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת
ההצעות .הודעה בדבר דחייה כאמור תפורסם באתר המועצה.
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 .3תנאים להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
 .3.1זהות המציע
רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה לאחת מההגדרות הבאות:
 .3.1.1אדם פרטי;
.3.1.2שותפות;
.3.1.3חברה הרשומה כדין ברשם החברות;
להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו ,לפי העניין ,צילום של תעודת זהות ,או תעודת רישום
ברשם השותפויות  /הסכם שותפות או תעודת רישום ברשם החברות.
 .3.2חוסן כלכלי
מי שהציג מסמכים (כאישור חתום על ידי רואה חשבון) המעידים כי ברשותו הון עצמי פנוי להשקעה
בסך של לפחות  50%המחיר המוצע על ידו לרכישת כל מגרש.
לעניין זה "הון עצמי פנוי" לעסק – יהא ההון העצמי המצוין בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע
בנטרול מרכיבי :מוניטין ,זכויות יוצרים ,פטנטים ,סימני מסחר ,שמות מסחריים ,משיכות בעלים,
הלוואות לחברות קשורות ,נכס מס נדחה וכיו"ב ,ולאדם פרטי  -ההון האישי הזמין להשקעה.
 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית ,ע"ג נספח א.4/ מתאגיד יתקבל גם אישור בנוסח אחר המעיד על מחזורי המציע ועל איתנותו הכספית כנדרש ,לרבותלפי הוראת תכ"ם  7.24.1שעניינה "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המציע" ,בהתאמות המתחייבות.
 .3.3העדר קרבה לחבר או עובד מועצה
אין למציע קרוב כהגדרתו בצו המועצות המקומיות ,תשי"א"( 1950-בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או
אחות") ואף לא סוכן או שותף שהוא חבר המועצה המקומית כפר שמריהו.
ו/או בתאגיד שבשליטת המציע אשר באמצעותו מוגשת הצעה למכרז או שבתאגיד שהוא המציע ,אין
לאחד מאלה המוגדרים "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד
מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי ואין למציע או מי מטעמו בן -זוג ,שותף או סוכן שהוא
עובד המועצה.
 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו הצהרה בדבר העדר קרבה לחבר או עובד מועצה,ע"ג נספח א.2/
 .3.4המציע צרף ערבות בנקאית אוטונומית ,לפקודת המועצה המקומית כפר שמריהו ,בנוסח המצ"ב בנספח
א ,5/בסכום של  ₪ 1,500,000שהינה בתוקף עד  31/5/2023ושתשמש כערבות כמפורט במסמכי המכרז.
מובהר ,כי אי הגשת ערבות בנקאית כנדרש יביא לפסילת ההצעה.
 .3.5כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד.
 .3.6המציע שילם את דמי ההשתתפות במכרז (יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע).
 .3.7המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה.
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הבהרות:
מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם ,רשאי
המוכר לפסול את הצעתו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המוכר שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדרוש מכל אחד
מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות למכרז ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,בכל הקשור לניסיונו
ויכולתו של המציע.
המוכר יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא ,לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם ,ויכולתם הכספית ולדרוש
לשם כך מסמכים נוספים ו/או כל מידע נחוץ אחר גם לאחר הגשת הצעות.
 .4מסמכים שיש לצרף להצעה
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף של המכרז ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן ,כאשר
כל המסמכים הם על שם המציע בלבד ותקפים במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:
 .4.1הצהרת המציע חתומה ,ע"ג נספח א.1/
 .4.2הצהרה בדבר העדר קרבה לחבר/ת או לעובד/ת המועצה ,בנוסח נספח א.2/
 .4.3אישור בדבר איתנות פיננסית בנוסח נספח א4/
 .4.4ככל שהמציע הוא עסק ,יצורפו להצעה גם המסמכים הבאים:
 .4.5תעודת עוסק מורשה.
 .4.6אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות) ,התשל"ו ,1976-תקף לשנה הנוכחית ,מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ ,על שם המציע.
 .4.7אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף לשנה הנוכחית.
 .4.8אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית ,ע"ג נספח א3/
 .4.9מציע שהוא תאגיד ,יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים:
 .4.9.1תעודת התאגדות בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו.
 .4.9.2נסח רישום מלא מרשם חברות או מרשם השותפויות ,לפי העניין ,בתוקף לשנה הנוכחית.
 .4.9.3מציע שהוא שותפות לא רשומה יצרף הסכם.
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 .5הגשת הצעות
 .5.1עיון במסמכי המכרז ורכישתם
 .5.1.1לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר המועצה (לשונית "מכרזים") ,ולכרוך את
חוברת המכרז על כל עמודיה.
כתובת אתר האינטרנט של המועצה.www.kfar-shemaryahu.muni.il :
 .5.1.2כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך  1,000ש"ח (כולל מע"מ) אשר ישולמו לפקודת
המועצה .מציע שלא ישלם את דמי ההשתתפות כאמור הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון על ידי
ועדת המכרזים.
 .5.1.3על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.
 .5.1.4מובהר בזה ,כי הסך הנ"ל עבור ההשתתפות במכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיא.
 .5.2דרישות לאופן הכנת ההצעה:
 .5.2.1על המציע להגיש הצעה כשהיא כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם חתומים
בתחתית כל עמוד ,וכן לחתום (לפי העניין ,בחתימה ,או בחתימה וחותמת) בכל המקומות
המיועדים.
 .5.2.2מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה
למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.
 .5.3תוקף ההצעה:
ההצעה תהיה בתוקף למשך  120יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
למוכר שמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעה ב 120-יום נוספים.
מציע שלא יענה לדרישת המועצה הצעתו לא תלקח בחשבון ולמציע לא תקום כל זכות לטענה ו/או דרישה
עקב כך.
 .5.4אופן ומועד הגשת הצעות:
 .5.4.1את ההצעה לרבות ההמחאה הבנקאית ,כמפורט להלן ,ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס
למעטפה סגורה ,שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה "מכרז מס'  .''3/2022את
מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה ,במסירה ידנית בלבד ולהכניסה ,לתיבת המכרזים,
לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה ,לא יאוחר
מהמועד (להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") המפורט בהתאמה בסעיף  2לעיל.
 .5.4.2הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.
 .5.4.3משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
 .5.4.4המוכר שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז לתקופה נוספת ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
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 .6מחירי ההצעה
 .6.1הצעת המחיר תהייה מפורטת על פי בכתב הצעת המחיר ,המופיע בנספח התמורה המצ"ב בנספח ב.2/
מובהר בזאת ,כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו הוא עבור רכישת הזכויות בנכס בלבד ,וללא רכיב
המע״מ .מובהר כי תשלומים נוספים יחולו על הקונה ,הכל כמפורט בחוזה המכר המצורף כחלק ממסמכי
מכרז זה.
 .6.2למען הסר ספק מובהר בזאת ,מס ערך מוסף כחוק ,ככל ויחול ,יתווסף לתמורה וישולם על ידי הזוכה
למועצה יחד עם כל אחד מתשלומי התמורה ובמועד תשלומם .לעניין זה מובהר ,כי ככל שמדובר בזוכה
שהינו אדם פרטי ,שאינו עוסק ,הוא לא יידרש להוסיף את סכום המע"מ ובלבד שהזוכה האמור הוא אדם
פרטי שאינו תאגיד (מכל סוג שהוא) ושאינו עוסק ו/או לא יסווג כעוסק לעניין חוק המע"מ.
 .6.3המחיר שיציע משתתף במכרז יהיה גבוה מהמחיר המינימאלי הנקוב בנספח התמורה המצ"ב בנספח ב'. 2
 .6.4מציע שיציע מחיר הנמוך או השווה למחיר ההצעה המינימאלי  -הצעתו תיפסל על הסף.
 .6.5הצעת המחיר תהיה סופית ובהתאם למנגנון ההצמדה המפורט בחוזה.
 .7הודעות המועצה ,שאלות מציעים והבהרות
 .7.1עד ליום א'  15/5/2022בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות למועצה ,שאלות הבהרה
בכתב על גבי קובץ  WORDבלבד ,לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה .את שאלות ההבהרה יש להגיש
באמצעות דוא"ל ,noa@c-on.on :במבנה הבא:
מס"ד

עמוד בחוברת המכרז

פרק וסעיף רלבנטיים

נוסח השאלה

 .7.2המועצה רשאית ,בכל עת ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם
מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,בין ביוזמתה ,בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות
המציעים (להלן" :הודעות המועצה").
 .7.3הודעות המועצה ,ככל שתהיינה כאלה ,יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה ,על המשתתפים חלה
האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה .לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות
הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
 .7.4אין באמור לעיל כדי לחייב את המוכר להתייחס לכל פניה ופניה .בכל עת שהמוכר לא יתייחס לפניה יחשב
הדבר כדחיית בקשת המציע  /השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.
 .7.5הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות המועצה
להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם.
 .7.6למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים
במכרז בעל פה ,ורק שינויים ,תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המועצה .בכל
מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים ,יגבר האמור
במסמכי הודעות המועצה .במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם ,יגבר האמור
בהודעה המאוחרת יותר.
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 .8ערבויות נדרשות במסגרת המכרז
 .8.1פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז:
סוג ערבות
ערבות בנקאית אוטונומית ,לפקודת המועצה
המקומית כפר שמריהו שתשמש כערבות השתתפות.

שיעור ערבות (ש''ח)
₪ 1,500,000

תוקף הערבות
31/5/2023

 .8.2על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,בנוסח נספח א ,5/לפקודת המועצה המקומית כפר
שמריהו שתשמש כערבות של הזוכה בסך ובתוקף כמפורט בהתאמה בסעיף  8.1לעיל.
 .8.3ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז ,לאחר
שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים ,אם התקיים אחד מאלה:
.8.3.1המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
.8.3.2המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
.8.3.3המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז;
.8.3.4לאחר שנמסרה למציע הודעה בדבר זכייתו במכרז ,לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי
המכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז (כגון :חתימה על חוזה ההתקשרות;
המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון :ערבות להבטחת ביצוע החוזה ,אישור
קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות וכו').
 .8.4חילוט הערבות בהתאם לסעיף  8.3לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש למועצה ולמציע לא תהא כל
דרישה או טענה בקשר לכך.
 .8.5מציע יהיה רשאי לקבל את ההמחאה אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז ככל שהמועצה הודיעה על הצעה
אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות ,לאחר מתן הודעה של המועצה כאמור.
 .8.6ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה הזוכה במכרז ,יכול ותיפרע המחאה זו כפיצוי מוסכם כמפורט
במסמכי המכרז ויכול שתושב לו במלואה עם השלמת עסקת המכר ,והכל כמפורט בהרחבה בחוזה המכר
שלהלן (סע'  13לחוזה).
 .9הסתייגויות בהצעת המציע
 .9.1בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות
לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאי המוכר:
.9.1.1לפסול את הצעת המציע למכרז.
.9.1.2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
.9.1.3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
.9.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה
ו/או פרט מהותי בה.
 .9.2ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המוכר .אם יחליט המוכר לנהוג לפי אחת
האלטרנטיבות המנויות בסעיף  9.1לעיל ,והמציע יסרב להסכים להחלטתו ,רשאי המוכר לפסול את
ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.
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 .10אופן קביעת הזוכה במכרז
 .10.1אמת המידה היחידה שנקבעה למכרז זה הינה המחיר המוצע (.)100%
 .10.2ככל שתתקבלנה מספר הצעות זהות אשר תיקבענה על ידי ועדת המכרזים כהצעות הטובות ביותר (שעמדו
בתנאי הסף) ,תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריע ביניהן על סמך התמחרות נוספת שבה יתבקשו
המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה ( )3ימים מיום קבלת הודעה על כך ,ובין הצעות אלה תיקבע
ההצעה הזוכה במסגרת ועדת המכרזים.
 .10.3לחילופין ,ועדת המכרזים תהיה רשאית להסמיך נציג מטעמה לניהול הליך ההגרלה.
 .11שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
 .11.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שוויתור כזה לא
יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים.
 .11.2המועצה אינה מתחייבת להמליץ בפני ראש המועצה על הצעה כל שהיא.
 .11.3ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע הבהרות ביחס להצעתו ו/או פרטים נוספים,
לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי שיקול דעת הועדה ו/או מי מטעמה ובאופן בלעדי.
 .11.4ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה אשר הוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים ,ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים ,קשרים בין
חברות אחיות ,קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי
סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל
דרישות המכרז ו/או אם מדובר בהצעה החורגת באופן משמעותי מהאומדן המצוי בידי המועצה.
 .12הודעה על תוצאות המכרז והתקשרות עם הזוכה
 .12.1המועצה תודיע לזוכה ,במכתב רשום או באמצעות הפקס ,או באמצעות דואר אלקטרוני ,על-פי שיקול
דעתה הבלעדי ,על הזכייה במכרז.
 .12.2מובהר ,כי אין בהודעה על זכייה כאמור בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין
המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים,
המועצה רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .12.3תוך חמישה ( )5ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור ,ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים הבאים:
 .12.3.1שלושה ( )3עותקים של החוזה ,חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.
 .12.3.2כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה.
 .12.4המועצה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם
חתימת החוזה.
 .12.5לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא כל מסמך אחר שנדרש להמציאו בזמן שנקבע– רשאית המועצה
לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו שצרף להצעתו ,וזאת כפיצוי מוסכם ומבלי לפגוע בכל סעד
אחר העומד לטובת המועצה לפי כל דין.
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 .12.6המועצה תודיע ,במכתב ,פקס ,או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ליתר המשתתפים במכרז על אי-
זכייתם במכרז .ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.

 .13כשיר שני
 .13.1במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא ,תהא המועצה רשאית ,אך
לא חייבת ,להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן.
 .13.2המועצה תפנה אל המציע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה,
ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז ,ועל בסיס הצעתו למכרז.
 .13.3בתוך  5ימי עבודה ידרש המציע להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה ,והתחייבותו לקיים את כל הדרוש
להתקשרות עם זוכה במכרז ,לרבות חתימה על חוזה ההתקשרות והמצאת התשלום הראשון.
 .13.4ככל שהמציע אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב ,רשאית המועצה ,אך לא חייבת ,לפנות
למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות ,וכך הלאה.
 .14עיון בהצעת הזוכה
 .14.1מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה לרבות פרטי
הזוכה.
 .14.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי
או סוד עסקי.
 .15הצהרות המציע
 .15.1הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי
המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו ,וכי יש לו את כל הידע ,הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות ,וכי
הוא מסוגל מכל בחינה ואין כל מניעה שהיא לרכוש את המקרקעין נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז/החוזה.
 .15.2הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או
הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המוכר במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו ,וכי למוכר ו/או מי מטעמו לא
תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
 .15.3למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.
 .16שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה .מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה,
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם ,אלא לצורך
הכנה והגשת הצעה למכרז זה .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
_____________________
המועצה המקומית כפר שמריהו
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נספח א – 1/הצהרת המציע
 .1אני הח"מ__________________ הנושא בתפקיד ____________________ אצל המציע
_____________________ (להלן" :המציע") מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במכרז
ובחוזה ,הבנתי את האמור בהם ,ואני מסכים לכל האמור בהם .רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי
המכרז .בנוסף ,רצ"ב נוסח המכרז חתום בחותמת וחתימת מורשי החתימה אצל המציע ,כהוכחה לכך שהמציע
מבין ומסכים לכל האמור בו.
 .2אני מצהיר בזאת כי לרשות המציע כל האמצעים והיכולות לרכישת המקרקעין מושא מכרז זה.
 .3אני מצהיר ,כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה ועל החוזה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
 .4הרייני להצהיר כי מעמדו המשפטי של המציע הוא כדלקמן (יש לסמן כנדרש):
 חברה בע"מ

 שותפות רשומה

 עמותה

 שותפות לא רשומה

 אגודה שיתופית

 משתתף במכרז (פרטי)

 .5ככל המציע הוא חברה בע"מ/עמותה/אגודה שיתופית/שותפות רשומה  -שמות בעלי החתימה כמפורט להלן:
דוגמת חתימה
שם פרטי
שם משפחה
מספר זהות

 .6ככל שהמציע הוא שותפות רשומה/שותפות לא רשומה/משתתף פרטי – להלן שמות השותפים  /המשתתף:
דוגמת חתימה
שם פרטי
שם משפחה
מספר זהות

 .7אני מצהיר כי המציע (יש לסמן כנדרש):
 הינו עוסק ו/או רשום כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל״ו. 1975 -
 אינו עוסק ו/או רשום כעוסק לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל״ו .1975-
 .8הצעה זו ,על כל המשתמע ממנה ,הינה בתוקף ל 120 -ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות.
 .9אני מצהיר ומתחייב בזאת ,כי למציע לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד
תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם ,בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו .כן אני מצהיר ומתחייב
בזאת ,כי לא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
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 .10למען הסר ספק ,אני מצהיר ,כי ידוע למציע ,שהמועצה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא ,לרבות ההצעה
הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה אחרת ,אם בכלל ,והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,מבלי שיהא עליה
לנמק את החלטתה .כן אני מצהיר ,כי ידוע למציע ,שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת המכרז ,בדיקת החוזה
ונספחיו השונים והכנת הצעה זו ,על כל הקשור בכך והנובע מכך ,וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו,
לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז ,תחולנה על המציע בלבד במלואן ,ולא תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך.
 .11אני מצהיר ,כי ידוע לנו שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז .המציע מתחייב לשתף פעולה עם
המועצה בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.
 .12ידוע לי ,כי המחיר שמוצע על ידי המציע למועצה הוא סופי ,ולא תהינה למציע כל טענה בהקשר זה.
 .13אם הצעת המציע תתקבל ,המציע מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן ,וזאת תוך חמישה ( )5ימי
עבודה מתאריך הודעתכם בדבר הזכייה במכרז להמציא למועצה:
 .13.1שלושה ( ) 3עותקים של החוזה ,חתומים על ידי מורשי חתימה מטעם המציע בחתימת מקור ומאושרים
בחתימת עו"ד.
 .13.2כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה.
 .14אני מצהיר בזאת כי ידוע למציע שאם לא יבצע את הפעולות המנויות בסעיף  9לעיל כולן או מקצתן יאבד
המציע את זכותו לרכוש את הזכויות במקרקעין נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות
הבנקאית שמצורפת להצעה זו ולהתקשר עם מציע אחר כרוכש המקרקעין נשוא המכרז והכל כמפורט במכרז.
 .15כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור ,לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת
ההתחייבויות שהמציע נוטל על עצמו עם הגשת ההצעה למכרז.
לראיה באתי על החתום:
שם המציע _________________________:מס' ת.ז/.מס' חברה________________________:
חתימה___________________:

תאריך______________:

אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
תאריך _____________________
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נספח א -2/הצהרה בדבר העדר קרבה לחבר/ת או לעובד/ת המועצה
(מחק את המיותר)
אני ___________________________ ,ת"ז _____________,
המשמש כ__________________ בחברת________________________( ,להלן" :הקונה")
מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הנני מורשה ומוסמך להתחייב בשם המציע לעניין הצהרה זו והצהרתי זו מחייבת אותו לכל דבר ועניין.
 .2אין לי  /למי מבעלי המציע או נושאי המשרה בו קרוב כהגדרתו בצו המועצות המקומיות ,תשי"א"( 1950-בן
זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות") ואף לא סוכן או שותף שהוא חברה המועצה המקומית כפר שמריהו.
 .3בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי  /בתאגיד המציע אין אחד מאלה המוגדרים "קרוב"
כאמור לעיל שהוא חבר מועצה חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו
כמנהל או עובד אחראי.
 .4אין לי  /למי מבעלי המציע או נושאי המשרה בו בן -זוג ,שותף או סוכן שהוא עובד המועצה.
 .5ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור
לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .6אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת
 .7ולראיה באתי על החתום:
______________________
חתימה

_______________________
שם מלא

אישור עו"ד
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'
__________________ ,אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
_______________
תאריך
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_________________
חתימה וחותמת

© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 09:48 03/05/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר  3/2022לרכישת מקרקעין

נספח א -3/אישור בדבר מורשי חתימה
אני הח"מ  ,עו"ד /רו''ח _________________________ ,מ.ר ____________
כעו"ד  /רו"ח של המציע_____________ ,הנני לאשר הזאת כי ה"ה:
שם _______________________________________:ת.ז____________________:.
שם ______________________________________:ת.ז_____________________:.
שם______________________________________:ת.ז______________________:

משמשים  מנהלים  דירקטורים _______________________________ 

אצל המציע________________________________________________:
ומורשים להתחייב בשמו.
כמו כן ,הנני לאשר בזאת כי:
 חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד __________________________ 
 בצירוף חותמת המציע
מחייבת את המציע.
תאריך____________________:

רו"ח/עו"ד_______________________:

**ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר  3/2022לרכישת מקרקעין

נספח א –4/אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית
תאריך______________________:
לכבוד :המועצה המקומית כפר שמריהו
 אני הח"מ רואה חשבון מבקר של ____________________________ ח .פ / .ע .מ________________ .
(להלן "המציע")
לבקשת המציע ,הנני לאשר בזאת כי נכון למועד אישור זה ,ההון העצמי המצוין בדוחות הכספיים המבוקרים
האחרונים של המציע בנטרול מרכיבי מוניטין ,זכויות יוצרים ,פטנטים ,סימני מסחר ,שמות מסחריים ,משיכות
בעלים ,הלוואות לחברות קשורות ,נכס מס נדחה וכיו"ב הינו בסך של _________ .₪
 נתבקשתי על ידי גב'  /מר _____________________ ת .ז( _________________ .להלן "המציע")
לאשר כי לרשות המציע עומד הון עצמי אישי פנוי להשקעה בסך של _________ .₪
הרייני לאשר כי לצורך מתן האישור עמדו לרשותי הנתונים הבאים:
 דוחות מבוקרים ו/או  דוחות לרשויות ו/או  אחר _____________________________________
(*יש לסמן ולפרט במקומות המתאימים)

בכבוד רב,

תאריך _________ :שם מלא ______________________ :חתימה וחותמת____________________:
הבהרה:
יתקבל גם אישור בנוסח אחר המעיד על הון המציע ועל איתנותו הכספית כנדרש ,לרבות לפי הוראת תכ"ם 7.24.1
שעניינה "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המציע" ,בהתאמות המתחייבות.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר  3/2022לרכישת מקרקעין

נספח א -5/ערבות השתתפות
בנק____________:
סניף____________:
טלפון בסניף_________:
תאריך____________:
לכבוד:
המועצה המקומית כפר שמריהו

הנדון :ערבות בנקאית מס'______________________
על פי בקשת _____________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 1,500,000
ש"ח (הסכום במילים :מיליון חמש מאות שקלים חדשים) ,להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם השתתפותו
במכרז מס'  3/2022לרכישת מקרקעין ומילוי תנאיו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו באופן
מיידי עם 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 ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל .
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31/5/2023ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  31/5/2023לא תענה.
לאחר יום  31/5/2023ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק _____________בע"מ
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר  3/2022לרכישת מקרקעין

מסמך ב'  -חוזה
שנערך ונחתם ב__________ ביום _________ לחודש _______ שנת _______
בין
המועצה המקומית כפר שמריהו
רחוב קרן היסוד  ,13כפר שמריהו
(להלן "המועצה" או "המוכר")
מצד אחד;
לבין
שם ___________________ :
מס' תאגיד/מס' ת.ז_______________ : .
כתובת _________________ :
טלפון  ;__________________ :פקס __________________ :
כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד
(להלן " הקונה")
מצד שני;
הואיל

והמועצה הינה הבעלים של המקרקעין כהגדרתם להלן;

והואיל

והמועצה פרסמה מכרז פומבי לציבור מס'  3/2022לרכישת זכויותיה בחלקה  215בגוש  ,6671הכל
בתמורה ובתנאים כמפורט בחוזה זה;

והואיל

ובהתאם להחלטת המועצה ,בכוונתה לעשות שימוש בתמורה שתתקבל בגין מכירת המגרש ,לצורכי
ציבור ופיתוח היישוב ,לרבות :עבודות פיתוח ותשתיות ,והכל בכפוף להוראות הדין ולקבלת אישור
משרד הפנים;

והואיל

והקונה הצהיר בטופס ההצעה שהוגש על ידו ,כי הצעתו לרכישת המקרקעין הרשומים כחלקה  215בגוש
 ,6671נעשתה לאחר שאסף ,קיבל ובדק את כל המידע והנתונים בקשר עם המקרקעין ,ובכלל זה את
הרישומים בלשכת רישום המקרקעין ,את תכניות בנין עיר החלות על המקרקעין ואת הכדאיות
הכלכלית שבהתקשרות בחוזה זה ,ומצאם מתאימים לצרכיו ומטרותיו ,והוא מוותר בזאת על כל טענת
טעות ו/או פגם ו/או אי התאמה ו/או ברירה על פי כל דין;

והואיל

והמועצה ,לאחר בדיקת הצעת הקונה ולאחר קבלת המלצת ועדת המכרזים על פי החלטה מס' ___,
בישיבה מס' ____ שהתקיימה בתאריך ____ ,החליטה לקבל את הצעתו של הקונה לרכישת זכויותיה
במקרקעין כאמור ,וערכה חוזה זה להתקשרות בין הצדדים;

והואיל

וחוזה זה כפוף לאישורה של מליאת המועצה המקומית כפר שמריהו ברוב חבריה;
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
נערך ע"י עֹפר גורדון ,שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
גרסה לפרסום 09:48 03/05/2022 :

חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר  3/2022לרכישת מקרקעין
לפיכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 .1מבוא וכותרות
 .1.1המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .1.2מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,אשר צורפו לפרסומיה של המועצה במסגרת המכרז,
מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 .1.3כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
 .1.4על חוזה זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז.
 .1.5במקרה של סתירה בין החוזה ונספחיו יגבר האמור בחוזה זה.
 .2הגדרות
 .2.1חוזה זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה .בחוזה
ובמסמכיו ,יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידם ,כמפורט להלן:
"המקרקעין/המגרש" המקרקעין הרשומים בלשכת רישום המקרקעין כגוש  6671חלקה  / 215וכתא
שטח  /מגרש  401בתב"ע הר( 1220/מס' מבא"ת .)504-0067975
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
"המועד הקובע"
מכרז מס'  3/2022במסגרתו פרסמה המועצה ,הזמנה להציע הצעות מחיר,
"המכרז"
לרכישת זכויותיה במקרקעין.
מי שהגיש הצעה למכרז זה.
"המציע"
כהגדרתו בסעיף  4להלן.
"התנאי המתלה"
המחיר שישלם הקונה למועצה עבור המקרקעין כאמור בסעיף  6לחוזה זה.
"התמורה"
מדד המחירים לצרכן (כללי) ,אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית
"המדד"
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,או כל מדד אחר שיבוא במקומו המתבסס על
מרכיבים דומים.
מדד המחירים לצרכן (כללי) הידוע במועד הקובע.
"המדד היסודי"
לצורך חוזה זה :ערבות בנקאית אוטונומית על סך  1,500,000ש״ח אשר העמיד
״ערבות המכרז״
המציע הזוכה.
הגדרות נוספות מפורטות במפרט תנאי הרכישה המצ"ב בנספח ב.1/
 .3מהות ההתקשרות על פי החוזה
בכפוף להתקיימות התנאי המתלה ולקיום התחייבויות הקונה ,המועצה מוכרת בזה לקונה והקונה רוכש בזה
מהמועצה את זכויות המועצה במגרש ,בשלמות ,כפי שהן במעמד חתימת חוזה זה  ,AS ISבכפוף למגבלות
ולשימושים המותרים במגרש על פי תכניות בנין עיר החלות על אותו המגרש ו/או על פי כל דין.
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© כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו
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חתימה וחותמת המציע

המועצה המקומית כפר שמריהו
מכרז פומבי מספר  3/2022לרכישת מקרקעין
 .4אישור החוזה ותוקפו
 .4.1חוזה זה טעון אישור מליאת המועצה ברוב חבריה ולא יהיה לו תוקף אלא אם אושר כאמור (לעיל ולהלן:
"התנאי המתלה").
 .4.2חוזה זה יובא לאישור מליאת המועצה ,לא יאוחר מ 45-ימים מהמועד שבו הועבר על ידי הזוכה ,החוזה
החתום על ידו ,על כל נספחיו בהתאם להוראות המכרז ,למעט במקרה של מניעה על פי כל דין ,לרבות
החלטה שיפוטית .רק לאחר ובכפוף לאישור מליאת המועצה ברוב וחבריה ,תחתום המועצה על החוזה.
 .4.3מובהר בזאת ,כי אי קיומו של התנאי המתלה ,משמעו היעדר תוקפו של החוזה ,ולקונה לא תהא כל טענה
ו/או תביעה בגין כך.
 .4.4נודע למועצה על אי התקיימות התנאי המתלה ,תודיע על כך לקונה בכתב ,בתוך  30יום ,ותשיבו את
התמורה ששולמה על ידו (ככל ושולמה) ,עד למועד מתן ההודעה כאמור ,בהתאם לערך התמורה הנומינלי,
הכל בכפוף ובהתאם להוראות החוזה.
 .4.5התקיים התנאי המתלה ,תמסור על כך המועצה ,הודעה לקונה ,בהקדם ככל הניתן.
 .5הצהרות הקונה
 .5.1הקונה מצהיר בזאת כי בחן ובדק בקפידה ולשביעות רצונו המוחלט ,לרבות באמצעות מומחים מטעמו,
את המגרש ,את זכויות המועצה במגרש ,את סביבתו ,את דרכי הגישה אליו ,את מצבו הפיזי ,המשפטי,
הרישומי והתכנוני ,ומכל בחינה אחרת ,ומצא אותו מתאים לצרכיו ולמטרותיו ,בכפוף להתחייבות
המועצה מתחייבת המועצה לפעול מול חח"י להעתקת עמוד החשמל המוצב בתחום החלקה ,לשטח
ציבורי ביישוב.
 .5.2זכויות המועצה נמכרות כפי מצבן המשפטי ,התכנוני והפיזי בעת פרסום המכרז ( ,)AS ISוהקונה מצהיר
כי הוא רוכש את זכויות המועצה על סמך בדיקותיו ,הערכותיו ותחזיותיו בלבד ואין ברכישה משום
הסתמכות על פרסומים ,הבטחות או מצגים כלשהם של המועצה ו/או של מי מטעמה מלבד
התחייבויותיה המצוינות במפורש בחוזה זה.
 .5.3על יסוד האמור לעיל ולאחר ביצוע כל הבדיקות האמורות ,מצהיר בזאת הקונה כי אין לו ולא תהיינה לו
כל טענות כלפי המועצה והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או
טענת אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בקשר עם המגרש ו/או זכויות המועצה במגרש.
 .5.4הקונה מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך ,כי התנאים הכלולים במכרז מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי
הצעתו לרכישת המגרש ,כי הצהרותיו בטופס הצעתו נמנו על המצגים עליהם הסתמכה המועצה
בהחלטתה להתקשר עם הקונה בחוזה זה ,וכי אם יימצא כי הצהרות אלה הינן בלתי נכונות או לקויות
באופן מהותי ,ייחשב הדבר כהפרה יסודית של חוזה זה.
 .5.5הקונה מצהיר כי אין כל מניעה ו/או מגבלה ,לרבות על פי כל דין ו/או על פי מסמכי התאגדותו (ככל
ורלוונטי) ,להתקשרותו בחוזה זה ו/או לקיום התחייבויותיו על פיו.
 .5.6מבלי לגרוע מהוראות חוזה זה ,הקונה מאשר כי ידוע לו שאם יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים את
הצעתו ו/א ו לא יקיים תנאי מתנאי הצעתו או מתנאי החוזה ,תהיה רשאית המועצה ,לפרוע את הערבות,
כולה או חלק ממנה  ,לפי העניין ,לטובתה ,כפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש על הפרת התחייבויותיו
המפורטות בסעיף זה לעיל ,וסכום הערבות ייעשה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה .כן מאשר הקונה
כי ידוע לו כי במקרה כזה ,תהיה המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,למחוק ולבטל את הערת
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האזהרה שנרשמה לטובתו של הקונה בשלכת רישום המקרקעין ,ככל ונרשמה ,ולקונה לא תהיה כל טענה
ו/או תביעה כנגד כך.
 .5.7הקונה מצהיר ומאשר כי ממועד ההודעה על הזכייה במכרז יהיה אחראי ,על חשבונו והוצאותיו ,לשמירה
ולגידור של המגרש מפני כל פולש ומסיג גבול ,וכן לפינוי ,לניקוי ולסילוק כל פסולת מהמגרש ,הכל על
חשבונו והוצאותיו.
 .6הצהרות המועצה
 .6.1המועצה מצהירה ומתחייבת כי היא בעלת הזכויות במגרש ,כי זכויותיה במקרקעין נקיות מכל חוב,
שעבוד ,עיקול או זכות צד ג' מכל מין וסוג שהוא ,הכל כמפורט בהעתק רישום מפנקסי לשכת רישום
המקרקעין המצ"ב בנספח ב" 3/תיאור החלקה".
 .6.2פרט למפורט בחוזה זה ,ככל שמפורט ,לא ידוע לה על כל מניעה חוקית או אחרת ,לביצוע העסקה.
 .6.3המועצה מצהירה ,כי הצעת הקונה נבחרה כהצעה הזוכה במכרז ,וזאת על פי החלטה מס' _______ של
ועדת המכרזים של המועצה ,בישיבה מס' ______ שהתקיימה בתאריך _______ ,ובהתאם להחלטה
מס' _____ של מליאת המועצה ,מישיבה מס' _____ שהתקיימה ביום __________.
 .7התמורה
 .7.1תמורת זכויות המועצה במגרש הרשום כחלקה  215בגוש  ,6671ישלם הקונה למועצה את המחיר שהוצע
על ידו בהצעת המחיר שהגיש למועצה במסגרת המכרז ,בסך של ____________ ( ₪במילים:
_________________________ שקלים חדשים) (להלן" :התמורה").
 .7.2התמורה וכל התשלומים בגינה ,יהיו צמודים למדד מהמדד היסודי ועד למדד שיהיה ידוע במועד שנקבע
לביצועו של תשלום התמורה  ,למעט במקרה בו יתברר כי המדד שהיה ידוע במועד שנקבע לביצוע
התשלום ,נמוך מהמדד היסודי ,כי אז ישלם הקונה את התשלום בערכו על פי המדד היסודי.
 .7.3התמורה תשולם למועצה בהתאם לשיעורים ולמועדים כמפורט להלן:
.7.3.1במעמד חתימת חוזה זה על ידי הקונה ,ישלם הקונה למועצה ,סך השווה ל 30% -מהתמורה ,דהיינו
סך של ____________ ( ₪במילים _________________________ :שקלים חדשים) ,בתוספת
מע"מ כדין (להלן" :התשלום הראשון") ,באמצעות המחאה בנקאית ערוכה לפקודתה ,שמועד
פירעונה הוא מועד חתימת הקונה על חוזה זה.
.7.3.2בתוך  30ימים מיום מילוי התנאי המתלה כאמור בסע'  4לעיל ,ישלם הקונה למועצה ,סך השווה ל-
 50%מהתמורה ,דהיינו סך של ____________ ( ₪במילים_________________________ :
שקלים חדשים) ,בתוספת מע"מ כדין ,ובתוספת הפרשי הצמדה כמפורט בסע'  7.2לעיל ,באמצעות
העברה בנקאית ,לחשבון ייעודי בבנק לאומי סניף משכית  783ח-ן מספר 1632834 :על שם מ.מ .כפר
שמריהו (להלן" :התשלום השני"; "חשבון הבנק" ,בהתאמה).
 .7.3.3יתרת התמורה ,בסך השווה ל 20%-מהתמורה ,דהיינו סך של ____________ ( ₪במילים:
_________________________ שקלים חדשים) ,בתוספת מע"מ כדין ,ובתוספת הפרשי הצמדה
כמפורט בסע'  7.1לעיל ,תשולם על ידי הקונה למועצה ,באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק,
בתוך  90יום ממועד התשלום השני כאמור (להלן" :התשלום השלישי").
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.7.3.4יובהר ,מס ערך מוסף כחוק ,ככל ויחול ,יתווסף לתמורה ו/או לכל תשלום הנובע מהסכם זה ,וישולם
על ידי הקונה למועצה יחד עם כל תשלום ובמועד תשלומו .לעניין זה מובהר ,כי ככל שמדובר בקונה
שהינו אדם פרטי ,שאינו עוסק ,הוא לא יידרש להוסיף את סכום המע"מ ובלבד שהקונה האמור הוא
אדם פרטי שאינו תאגיד (מכל סוג שהוא) ושאינו עוסק ו/או לא יסווג כעוסק לעניין חוק המע"מ.
.7.3.5כנגד כל תשלום שנפרע בפועל של סכום המע״מ כאמור ,תנפיק המועצה לקונה ,טופס עסקת אקראי
בגין כל תשלום שנפרע כאמור .יודגש ,כי תשלום מלוא המע"מ המגיע כדין (ככל שיחול) בגין עסקה
זו ,הינו תנאי יסודי בהסכם ומהווה תנאי מפורש לקיומה של ההתקשרות נשוא חוזה זה.
.7.3.6במקרה בו נקבע מועד תשלום התמורה ליום שאינו יום עסקים ,יידחה התשלום ליום העסקים
הראשון שאחרי המועד הקבוע לתשלום.
 .7.3.7מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי הקונה יהא רשאי להקדים פירעון תשלומים ,אם קיבל על כך הסכמה
מראש ובכתב מאת המועצה.
 .7.3.8איחור בביצוע תשלום כלשהו על חשבון התמורה ,כולו או חלקו מעבר ל 7-ימים ,יחייב את הקונה
בתשלום הסכום שבפיגור בצירוף הפרשי הצמדה למדד כמפורט לעיל ובתוספת ריבית צמודה
בשיעור שנתי של  ,10%בחישוב חודשי ,מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל ,וזאת
מבלי לגרוע מתרופות אחרות שיעמדו למועצה כלפי הקונה ,מכוח חוזה זה ו/או מכוח כל דין.
 .7.3.9האמור לעיל לא יפגע בזכותה של המועצה ,באם הפיגור בתשלום יעלה על  14ימים ,לביטול החוזה
ו/או חילוט ערבות המכרז ,כולה או מקצתה ,ו/או מכירת המגרש לאחר ,מבלי שתהיה לקונה זכות
תביעה מכל סוג שהוא ,כלפי המועצה.
 .7.3.10בנוסף לתשלום התמורה ,ישלם הקונה למועצה ,סך בגובה של  0.5%מסכום התמורה ,לכיסוי
הוצאות המועצה .סכום זה ישולם למועצה יחד עם התשלום השלישי וכשהוא צמוד למדד בהתאם
למפורט לעיל.
 .7.3.11יובהר ,היה ומסיבה כלשהי לא תאושר ההתקשרות על ידי מליאת המועצה ברוב חבריה ,יהיה
הקונה זכאי להשבת הכספים ששולמו על ידו עד למועד ההודעה על אי אישור ההתקשרות כאמור.
כספים אלו יהיו צמודים למדד מהמדד שהיה ידוע במועד תשלומם ועד למדד שיהיה ידוע במועד
השבתם בפועל ו ללא תוספת ריבית כלשהי .עם השבת הכספים כאמור ,לא תהיינה לקונה טענות ו/או
תביעות ,כספיות או אחרות ,מכל עילה שהיא ,כלפי המועצה.
 .8העברת זכויות הקונה/שעבודן/המחאתן
 .8.1הקונה אינו זכאי לשעבד ו/או להמחות ו/או למכור ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה,
כולן או מקצתן ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,לצד ג' כלשהו ,אלא במגבלות ובתנאים כמפורט בסע' זה
להלן.
 .8.2בכפוף לקבלת הסכמה של המועצה מראש ובכתב ,וכן בכפוף לעמידת הקונה בכל ההתחייבויות המוטלות
עליו על פי חוזה זה עד לאותו מועד ,יהיה הקונה רשאי לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה לטובת מוסד
פיננסי מוכר בישראל (להלן" :המוסד הפיננסי המממן") ,וזאת בין היתר בתנאים המצטברים שלהלן:
 .8.2.1שעבוד הזכויות החוזיות כאמור ישמש אך ורק לצורך הבטחת אשראי שהקונה יקבל מהמוסד
הפיננסי המממן לצורך תשלום התמורה ולא לשום מטרה אחרת.
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 .8.2.2שעבוד הזכויות החוזיות כאמור יעשה רק לאחר ובכפוף לכך שהקונה ביצע את התשלום הראשון
הקבוע לעיל ,במלואו ,ובכפוף לכך שכספי האשראי הראשונים שיתקבלו מהמוסד הפיננסי המממן
יועברו ישירות למועצה ,בד בבד עם שעבוד הזכויות ,ויהיה בהם משום פירעון מלא של התמורה
כאמור בסע'  7.1לעיל ,לרבות של ריבית פיגורים ,ככל ותחול.
 .8.2.3במסמכי השעבוד יובהר במפורש ,כי במקרה של מימוש השעבוד ,יקבל על עצמו הצד השלישי (מקבל
הזכויות) את כל התחייבויות הקונה על פי חוזה זה ,וכי לא תירשם הערת אזהרה על שמו כל עוד לא
יעשה כן.
 .8.3ככל שתינתן הסכמת המועצה לשעבוד זכויות הקונה כאמור לעיל ,תמסור המועצה למוסד הפיננסי
המממן ולקונה ,כתב התחייבות ,במסגרתו תתחייב שלא לרשום את זכויות הבעלות במגרש על שם הקונה
ו/או על שם כל צד שלישי אחר ,אלא בכפוף לכך שתירשם לטובת המוסד הפיננסי המממן ,משכנתא על
הזכויות שירשמו על שם הקונה במקרקעין ,להבטחת חוב הקונה למוסד הפיננסי המממן.
 .8.4מובהר כי מתן כתב ההתחייבות כאמור יהיה נתון לשק"ד של המועצה ,והיא תהיה רשאית להתנותו
בהצגת מסמכים ובהתניית התחייבות הקונה לשיפויה במקרה של כל טענה ו/או תביעה מצד המוסד
הפיננסי המממן ו/או בכל תנאי או התחייבות אחרים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נוסח כתב ההתחייבות
ינוסח בתיאום בין הצדדים והמוסד הפיננסי המממן.
 .8.5מובהר ,המוסד הפיננסי המממן יהא רשאי לרשום הערת אזהרה לטובתו ,בכפוף לחתימה על ייפוי כוח
לטובת המועצה למחיקת הערת האזהרה במקרה של ביטול החוזה .רישום המשכנתא בלשכת רישום
המקרקעין לטובת המוסד הפיננסי המממן ,לא תתאפשר ,עד למועד שבו תירשמנה זכויות הבעלות
במגרש ,על שם הקונה.
 .8.6ככל שבוטל החוזה מכל סיבה שהיא ,בהתאם להוראות החוזה וכנגד השבת התמורה ,ככל ששולמה,
תבוטל ההתחייבות לרישום משכנתא ותבוטל הערת האזהרה שנרשמה לטובת המוסד הפיננסי המממן
באופן מיידי .הקונה והמוסד הפיננסי המממן ינקטו בכל הפעולות ויחתמו על כל המסמכים הנדרשים
לצורך ביצוע האמור .ב"כ המועצה יהא רשאי לעשות שימוש בייפויי הכוח שניתנו במסגרת חוזה זה
לביצוע האמור ,והצדדים מוותרים על כל טענה כנגד עוה"ד בקשר עם השימוש בייפויי הכוח כאמור.
 .8.7למען הסר ספק מובהר ,כי אין בסע' זה כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה בקשר למתן
מימון/הלוו אה לקונה ואין בו כדי לגרוע מהתחייבויות הקונה לתשלום התמורה במלואה ובמועדים על פי
חוזה זה ,גם אם לא יקבל את כספי המימון/ההלוואה .המועצה לא תאפשר כל דחייה ו/או שינוי במועדי
תשלום התמורה כקבוע בסע'  7לעיל בשל סירוב ו/או עיכוב מימון ו/או מכל סיבה אחרת.
 .8.8יתרה מכך ,לא קיבלה המועצה את דרישות הגורם המממן ו/או התנתה את הסכמתה בתנאים ,לא יהא
בכך בכדי לשחרר את הקונה מחובותיו על פי חוזה זה ובכלל.
 .8.9מובהר כי המוסד הפיננסי המממן לא יהיה רשאי להיפרע מכל נכס של המועצה ,אלא מהמגרש בלבד ואף
זאת רק לאחר רישומה של המשכנתא.
 .9מיסים ותשלומי חובה
 .9.1מס שבח ,ככל שיחול בגין העסקה נשוא חוזה זה ,יחול על המועצה וישולם על ידה.
 .9.2מס רכישה ,ככל שיחול בגין העסקה נשוא חוזה זה ,יחול על הקונה וישולם על ידו .הקונה מתחייב להגיש
הצהרה כדין ולשלם את המס במועדים הקבועים בחוק.
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 .9.3מע״מ ככל שיחול בגין עסקה נשוא חוזה זה ,יחול על הקונה וישולם על ידו.
 .9.4כל המיסים ,האגרות ,הארנונות והתשלומים השונים שיוטלו על המקרקעין ו/או על בעליהם ,יחולו
מהמועד הקובע ,על הקונה וישולמו על ידו.
 .9.5הקונה יישא בתשלום היטלי הפיתוח והבניה ,על פי דין ,בגין כל זכויות המועצה במגרש ,הן בגין הקרקע
והן בגין הבנייה ,אפילו חלו קודם למועד הגשת ההצעות למכרז .במסגרת חישוב אגרות הבניה ,היטלי
הפיתוח והבניה ודמי הקמה ,לא יותרו זיכויים בגין תשלומים שנעשו בעבר ,ככל ונעשו ,על ידי המועצה או
על ידי אחרים .מובהר כי כל עבודות פיתוח שיבוצעו ,אם יבוצעו ,על ידי הקונה ,מכל סיבה שהיא ,לא
יגרעו מחובתו לשלם את האגרות והיטלי הפיתוח במלואם וללא אפשרות קיזוז.
 .9.6הקונה ישא בכל התשלומים ,מכל מין וסוג שהוא ,בגין הבנייה על המגרש.
 .9.7כל היטל השבחה בגין כל תכנית בניין עיר בקשר עם המקרקעין ,או בגין כל שינוי של התב"ע ,או בגין כל
הקלה או שינוי תכנוני אחר ,אשר יוטלו לפני המועד הקובע  -יחולו על המועצה.
כל היטל השבחה בגין כל תכנית בניין עיר בקשר עם המקרקעין ,או בגין כל שינוי של התב"ע ,או בגין כל
הקלה או שינוי תכנוני אחר ,אשר יוטלו לאחר המועד הקובע  -יחולו על הקונה וישולמו על ידו.
 .9.8הקונה יי שא בכל התשלומים ,מכל מין וסוג שהוא ,בגין העברת ורישום זכויות המועצה בלשכת רישום
המקרקעין ,על שמו.
 .9.9אם לאחר מועד פרסום המכרז ,יוטלו על ידי רשות ממשלתית או עירונית ,על המקרקעין ו/או בגין
מכירתם ,מס ,אגרה ,היטל או תשלום חובה אחר ,בנוסף לאלה הקיימים ושבתוקף במועד פרסום המכרז,
כי אז יחולו הנ"ל על הקונה וישולמו על ידו ,וזאת ,אף אם החבות החוקית לתשלומם תחול על המועצה.
 .9.10למען הסר ספק ,התמורה אינה כוללת מס ערך מוסף ,ולתמורה המשולמת על ידי הקונה יתווסף מע"מ
כדין ,אשר ישולם על ידו בהתאם לקבוע בסע'  7.3.6דלעיל.

 .10הערת אזהרה לטובת הקונה
 .10.1הקונה יהיה רשאי לרשום לזכותו הערת אזהרה בגין חוזה זה ,לפי סעיף  126לחוק המקרקעין ,התשכ"ט-
 ,1969אך ורק לאחר שהתקבל אישור המועצה ,מראש ובכתב ,ובכפוף להתקיימות התנאים שלהלן:
 .10.1.1קיומו של התנאי המתלה כמפורט בסע'  4לעיל.
 .10.1.2פירעון התשלום הראשון ,בפועל ,ותשלום יתר התשלומים החלים על הקונה על פי חוזה זה,
שתשלומם חל במועד שקדם לבקשה לרישום הערת אזהרה ,במלואם ובמועדם.
 .10.1.3במעמד חתימת חוזה זה ,מסר הקונה לב"כ המועצה ,בנאמנות ,ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר,
חתום במקור ומאומת כנדרש ,בנוסח המצ"ב לחוזה זה כנספח ב ,4/לצורך ייחוד ו/או צמצום ו/או
מחיקת הערת האזהרה אשר תירשם לטובת הקונה ו/או לטובת הבנק הפיננסי המממן ,ככל
שתירשם ,וזאת בהתאם לקבוע בחוזה זה .זאת בצירוף פרטיכל מתאים של דירקטוריון הקונה
התומך בכך /חתום במקור ומאומת כנדרש (ככל ורלוונטי).
 .10.1.4רישום הערת האזהרה תיעשה על ידי הקונה ועל חשבונו ,בכפוף לאישור המועצה ובכפוף לתנאים
כמפורט לעיל ולהלן.
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 .10.1.5בכפוף לאישור ההתקשרות על ידי מליאת המועצה ברוב חבריה ,ובכפוף למילוי כל התחייבויות
הקונה ,לרבות תשלום מלוא התמורה וקבלת החזקה במקרקעין ,מתחייבת המועצה לחתום על כל
הנדרש להעברת זכויותיה במקרקעין בלשכת רישום המקרקעין ,על שם הקונה.
 .10.1.6למען הסר ספק מובהר ,אין באמור לעיל כדי להטיל על המועצה אחריות לביצוע פעולות אשר לא
הוטלו במפורש בחוזה זה ,והקונה מתחייב להשלים את רישום זכויותיו במקרקעין בלשכת רישום
המקרקעין ,באחריותו ועל חשבונו ,לא יאוחר מחלוף  6חודשים ממועד חתימת החוזה על ידי
המועצה.

 .11מסירת החזקה במקרקעין
עם התקיימות כל התנאים שלהלן ,תימסר החזקה במקרקעין ,עם התקיימות אחרון התנאים כאמור ,לידי
הקונה ,כשהמגרש במצבו :AS IS
 .11.1התקיים התנאי המתלה המפורט בסעיף  4לעיל והמועצה חתמה על החוזה;
 .11.2הקונה שילם למועצה את מלוא התמורה ,ואת כל התשלומים החלים על הקונה על פי חוזה זה ,שהמועד
שנקבע בחוזה זה לתשלומם הינו עד למועד שחל טרם מועד מסירת החזקה;
 .11.3הקונה השלים חתימתו על חוזה זה ויתר המסמכים הנלווים ,ובכלל זה ,הפקיד בידי המועצה ייפוי כוח
בלתי חוזר בנוסח המצ"ב וכמפורט לעיל;
 .11.4יובהר כי הודעת המועצה בדבר העמדת המגרש לרשות הקונה ,תהווה את מסירת החזקה לצורכי חוזה
זה.
 .12הפרות ותרופות
 .12.1על הפרת חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א ,1970-זאת מבלי
לגרוע מהוראות סע' זה שלהלן.
 .12.2הקונה מצהיר ,כי ידוע לו כי המבוא לחוזה זה וסעיפים  11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3הינם תנאים עיקריים
ויסודיים בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש
בסך של ( ₪ 1,500,000מיליון חמש מאות אלף שקלים חדשים) ,זאת בנוסף לזכותה של המועצה לבטל
את החוזה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .12.3תשלום הפיצוי המוסכם כאמור לא ישחרר את הקונה מהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה.
 .12.4הצדדים מצהירים בזאת ,כי סכום זה נקבע מראש בהתאם לשקלול הנזק המינימלי הצפוי למועצה עקב
הפרתו היסודית של החוזה על ידי הקונה ,הכל מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה המוקנים למועצה על פי
חוזה ו/או על פי כל דין.
 .12.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא המועצה רשאית לפרוע את הערבות שהוגשה על ידי הקונה במכרז או
לחלט מתוך התמורה סכום השווה לסכום ערבות המכרז ,ללא צורך במתן הודעה מראש ,וסכום הערבות
יהווה פי צוי מוסכם בגין הפרת התחייבויות הקונה .לשיקול דעתה של המועצה באם למחוק ו/או לבטל
את הערת האזהרה שנרשמה לטובת הקונה בלשכת רישום המקרקעין ,ולקונה לא תהא כל טענה ו/או
תביעה בנושא.
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 .12.6למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי בכל מקרה לא ישולמו ולא יושבו לקונה ,על ידי המועצה ו/או מי
מטעמה ,סכומים כלשהם ששולמו על ידי הקונה לרשויות בגין מיסים ו/או אגרות ו/או היטלים .לקונה
ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין כך כלפי המועצה ו/או מי מטעמה.
 .13השבת הערבות
 .13.1עם השלמת כל התחייבויותיו על פי חוזה זה וככל שלא חולטה הערבות בחלקה או במלואה כפיצוי
מוסכם ,כמפורט בחוזה זה ,תושב הערבות כאמור ,לקונה.
 .13.2ככל שהערבות חולטה במלואה כפיצוי מוסכם ,כמפורט בחוזה זה ,תהא המועצה פטורה מהשבתה לקונה.
 .13.3ככל שהערבות חולטה כפיצוי מוסכם ,כמפורט בחוזה זה ,רק בחלקה ,תהא המועצה פטורה מלהשיב
לקונה את החלק ששימש כפיצוי והיא תשיב לו רק את ההפרש שבין סכום הערבות לבין הסכום שנוכה
ממנה כפיצוי.
 .14הוראות כלליות
 .14.1הצדדים מתחייבים לחתום על כל ההצהרות ,התעודות והמסמכים שידרשו לשם קיום התחייבויותיהם
על פי חוזה זה.
 .14.2לא יהיה תוקף לכל פרסום ,הסכמה ,מצג ,הבטחה וכיו"ב שנעשו על ידי הצדדים או ביניהם ,בקשר עם
הזכויות במקרקעין ,רכישתן או מכירתן ,זולת אם נכללו ונאמרו מפורשות בחוזה זה ובנספחיו .הצדדים
מסכימים בזאת כי חוזה זה ממצה ומגבש את כל המוסכם בין הצדדים.
 .14.3קיזוז:
 .14.3.1הקונה מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין ,כנגד המועצה.
 .14.3.2המועצה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לה מן הקונה,
מתוך כספים שיגיעו ממנה לקונה ,ככל שיגיעו ,מכל מין וסוג שהם ,לרבות כל סכום שהיא עלולה
לשאת בו ו/או תישא בו ,בגין מעשי ו/או מחדלי הקונה ,בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.
 .14.4הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה ,ללא כללי ברירת הדין שלו.
 .15כתובות והודעות
 .15.1כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא לחוזה זה.
 .15.2הודעות שיש לשלחן על פי חוזה זה או בקשר לחוזה זה ,תישלחנה לפי הכתובות המצוינות במבוא לחוזה
ומכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובות כמצוין בחוזה ,ייחשב לצורכי חוזה זה כמכתב שהגיע לתעודתו
תוך  72שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אף אם יוחזר לשולחו מכל סיבה שהיא ו/או
לא יגיע לתעודתו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________________
המועצה
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אישור עו"ד-לקונה שהוא תאגיד
אני הח"מ ________________ עו"ד ,מ.ר________ מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה _________________ת.ז ,___________.וה"ה ______________ ת.ז________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ,___________________ :מספר
תאגיד ________________:ולחייב את התאגיד בחתימתם.
_____________
תאריך

_________________,עו"ד
חתימה וחותמת

אישור עו"ד-לקונה שהוא יחיד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מ.ר _______ .מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ___________________ ת.ז______________ .
_________________
תאריך
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נספח ב – 1/מפרט תנאי הרכישה
 .1הגדרות
המכרז והחוזה למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה.
במכרז ובחוזה המפורט בו ,יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם ,כמפורט להלן:
המועצה המקומית כפר שמריהו.
"המוכר/המועצה"
"המציע  /המשתתף" לעניין מכרז זה בלבד ,מי שהגיש הצעה למכרז זה .למען הסר ספק מובהר בזאת שאין
בשימוש במונחים "מציע" ו"הצעה" להלן כדי להכשיר את המסמכים שיוגשו על ידי
מי מהמשתתפים בהליך זה לכדי "הצעה" כמשמעותה בדין.
"זוכה  /קונה  /רוכש" מי שהצעתו לרכישת המגרש תתקבל על ידי המועצה והיא תתקשר עימו בחוזה
מכירה.
מגרש  401בתוכנית בניין עיר (תב"ע) הר( 1220/מס' מבא"ת  )504-0067975הידוע גם
"מגרש"
כחלקה  215בגוש . 6671
"הועדה לתכנון ולבניה" הועדה לתכנון ולבניה הרצליה.
"התמורה"
"המדד"
"מסמכי המכרז"

"החוזה"

הסכום לו זכאי המוכר בגין רכישת המגרש על ידי מציע שהצעתו נבחרה כזוכה
במגרש.
מדד המחירים הכללי לצרכן ,אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלמ"ס.
לעניין מכרז זה ,כל מסמך לסוגיו וכן כל פרסום הנוגע למכרז זה ,לרבות מסמך זה על
נספחיו ,החוזה ,שאלות  /פניות המציעים ,התייחסות המוכר וכל מסמך אחר
שהתקבל על ידי המוכר בעניין מכרז זה ו/או נשלח  /פורסם על ידו.
חוזה רכישת המגרש מהמועצה לרבות נספחיו המצורפים לו כמפורט במסמכי מכרז
זה.

 .2תאור המגרש
ראו בנספח ב3/
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 .3יעוד ושימושים במגרש
 .3.1הבנייה במגרש תתבצע בהתאם להוראות כל התכניות שחלות על המגרש.
 .3.2הבנייה במגרש תותר על פי היתר בנייה כדין ,אשר יעמוד בכל דרישות התכניות החלות על המגרש במועד
הוצאת ההיתר ,ובהתאם להנחיית הועדה לתכנון ולבניה הרצליה.
 .3.3המגרש נמכר במצבו הנוכחי כפי-שהוא (" )"As-Isוהמועצה רואה בזה את חובתו של כל משתתף לבקר
במגרש טרם הגשת הצעתו למכרז ,ולהתרשם באופן אישי ,עצמאי ובלתי אמצעי ממצבו.
על המציע ועליו בלבד חלה האחריות לבדוק בעצמו את מצב המגרש מבחינה פיזית ,משפטית ותכנונית
לרבות הזכויות הנוגעות להם ולאפשרות הניצול שלהם וכן לערוך כל ברור הנדרש לו לקבלת החלטה על
רכישת המגרש ,להכנת ולהגשת הצעה לרכישתו וזאת על חשבונו בלבד .למען הסר ספק מוסכם בזאת כי
עצם הגשת הצעה על ידי מציע כמוה כהצהרתו והתחייבותו כי בעת הגשת הצעתו כל העובדות והנסיבות
ידועות ונהירות לו ,הוא ערך בעצמו ו/או באמצעות מומחים לסוגיהם (כעו"ד ,אדריכל ,שמאי מקרקעין
וכיו"ב) מטעמו את כל הבדיקות שנדרשו לו לשם החלטה על הגשת הצעה ,הכנתה והגשתה והוא מוותר
מראש על כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה וכן בדבר אי ידיעה של נתון או פרט כלשהו בכל עניין הקשור
להצעתו ו/או הכתוב בה ו/או נשמט או נעדר ממנה.
 .3.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייבת המועצה לפעול מול חח"י להעתקת עמוד החשמל המוצב בתחום
החלקה ,לשטח ציבורי ביישוב ,וזאת בתוך כ 12 -חודשים ממועד קבלת אישור מליאת המועצה
להתקשרות נשוא חוזה זה (ראה סע'  4לעיל).
 .4תשלומים שיחולו על הקונה
המחיר שינקוב מציע בהצעתו עבור רכישת המגרש לא יכלול את התשלומים הבאים שיחולו עליו בלבד כקונה:
 .4.1אגרות מידע ובניה  -ישולמו על ידי הקונה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה בהתאם לדיני התכנון
והבניה.
 .4.2אגרות והיטלי פיתוח  -ישולמו על ידי הקונה למועצה או לאגודת המים ,לפי העניין ,בהתאם להוראות כל
דין ,לרבות חוקי העזר של המועצה חוק עזר לכפר שמריהו (סלילת רחובות) ,התשע"א ;2010-חוק עזר
לכפר שמריהו (שטחים ציבורים פתוחים) ,התשע"ב ;2012-חוק עזר לכפר שמריהו (תיעול) ,התשע"א-
 ;2011חוק עזר לכפר שמריהו (ביוב) ,התשס"ח 2008-וכן כל אגרה והיטל אחרים שיחולו על השטח לפי כל
דין ,אלא אם נכתב במסמכי מכרז זה במפורש אחרת.
 .4.3מע"מ  -מס ערך מוסף כחוק ,ככל ויחול ,יתווסף לתמורה וישולם על ידי הקונה למועצה יחד עם כל אחד
מתשלומי התמורה ובמועד תשלומם .לעניין זה מובהר ,כי ככל שמדובר בקונה שהינו אדם פרטי ,שאינו
עוסק ,הוא לא יידרש להוסיף את סכום המע"מ ובלבד שהקונה האמור הוא אדם פרטי שאינו תאגיד (מכל
סוג שהוא) ושאינו עוסק ו/או לא יסווג כעוסק לעניין חוק המע"מ.
 .4.4היטל השבחה  -ישולם על-ידי הקונה בגין השבחת המגרש או האזור בו מצוי המגרש ,וזאת אך ורק בגין
תכניות (בין ביזמתו של הקונה ובין שלא ביוזמתו) אשר תאושרנה החל ממועד הגשת ההצעות למכרז.
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 .4.5תשלום בגין זכויות נוספות  -הואיל והתמורה (המחיר בעבור המגרש) משקפת את זכויות הבניה הקיימות
במגרש נכון למועד פרסום המכרז ,ככל שתאושרנה תכניות בנין עיר נוספות ו/או הקלות בניה ו/או
תשריטי איחוד וחלוקה ו/או יינתן היתר לשימוש חורג (בין ביזמתו של הקונה ובין שלא ביוזמתו),
בתקופה שממועד פרסום המכרז ועד לתשלום מלוא התמורה על ידי הקונה ישלם הקונה תחת תשלום
שוויין המלא של זכויות אלו ,ולפנים משורת הדין ,היטל השבחה (קרי 50% ,משווי הזכויות הנ"ל).
 .4.6ככל שייקבע כי הזוכה פטור מתשלום היטל השבחה בגין התכניות/ההחלטות דלעיל ,הוא ישלם למועצה
את מלוא שווי הזכויות שהוקנו לו בתכניות/החלטות אלה כפי שנקבע בשומת היטלי ההשבחה מטעם
שמאי המועצה.
 .4.7מס רכישה  -ישולם על-ידי הקונה בגין רכישת המגרש נשוא מכרז זה ,כשיעורו ובמועדו על פי דין.
 .4.8עלויות פרצלציה  -הזוכה מתחייב לשאת בחלקו היחסי בעלויות רישום פרצלציה במקרקעין ו/או במגרש,
לרבות עלויות הכנת תצ"ר ,שכ"ט מודד ,שכ"ט עו"ד ,אגרות רישום וכיו"ב) ,וזאת בהתאם ליחס שבין
שטח המגרש לשטח כלל המתחם ,ככל וידרשו.
 .4.9החזר הוצאות משפטיות  -במעמד החתימה על חוזה הרכישה ישלם הקונה למועצה החזר הוצאותיה
בשיעור של  0.5%מהתמורה (ללא מע"מ) ,כאשר הוא צמוד למדד ,מהיום האחרון להגשת ההצעות למכרז
ועד ליום ביצוע התשלום המלא בפועל.
 .4.10הקונה ישא בעצמו בכל יתר המסים ,האגרות ,תשלומי החובה והוצאות אחרות הכרוכים ו/או נובעים
מחוזה הרכישה ו/או מביצועו ,בין הקיימים בעת חתימת ההסכמים ובין כאלה שיהיו קיימים בעת ביצוע
העברת הזכויות במגרש ,לרבות חלקו היחסי בגין הוצאות רישום זכות הבעלות במגרש על שם הקונה
בלשכת רישום המקרקעין.

 .5תשלומים שיחולו על המועצה
מס שבח מקרקעין (ככל שחל) – ישולם על-ידי המועצה.
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נספח ב – 2/נספח התמורה כתב הצעת המחיר
 .1הצהרת המציע
הנני להצהיר כי ידוע למציע ומקובל עליו כדלקמן:
 )1המחיר המינימאלי אותו ניתן להציע לרכישת חלקה  215כמפורט במכרז זה הינו₪ 15,000,000 :
(חמישה עשר מליון שקלים חדשים).
 )2הצעה של מחיר הנמוך מהמחיר המינימאלי הנקוב לעיל או שווה לו תביא לפסילת הצעתו.
 )3מחיר ההצעה שינקוב בהצעתו יכלול את כל העלויות ,לרבות המיסים החלים על רוכש לפי כל דין ,האגרות,
ההיטלים וכל היתר הדרוש לרכישת המקרקעין לפי כל מסמכי המכרז/החוזה.
 )4האחריות לבדיקת חבות העסקה במס ערך מוסף חלה על המציע בלבד.
 )5יובהר ,מס ערך מוסף כחוק ,ככל ויחול ,יתווסף למחיר ההצעה וישולם על ידי המציע למועצה יחד עם כל
אחד מתשלומי התמורה ובמועד תשלומם .לעניין זה מובהר ,כי ככל שמדובר במציע שהינו אדם פרטי,
שאינו עוסק ,הוא לא יידרש להוסיף את סכום המע"מ ובלבד שהמציע האמור הוא אדם פרטי שאינו תאגיד
(מכל סוג שהוא) ושאינו עוסק ו/או לא יסווג כעוסק לעניין חוק המע"מ.
 )6ככל שעל מכירת המקרקעין ,מושא מכרז זה ,חלה חבות במס ערך מוסף ישולם מס זה על ידי המציע בלבד
וזאת בנוסף לסכום המוצע על ידו בהצעתו למכרז זה ,בכפוף לאמור בסע'  5דלעיל וכמפורט להלן.

 .2הצעת המציע
 .2.1לרכישת המקרקעין הרשומים כגוש  6671חלקה  215נשוא חוזה/מכרז זה ,כמפורט במסמכי המכרז
והמפרט לעיל הננו להציע סך של₪ _________________ :
(במילים _____________________________:שקלים חדשים)

באתי על החתום:
שם המציע ______________________________:מס' ת.ז/.מס' חברה________________________:
כתובת ___________________________________:טלפון________________________________
פקס _________________________:דוא"ל__________________________________________ :
חתימה___________________:
תאריך______________:
אישור עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד ,מאשר בזאת כי המסמך דלעיל ,נחתם ע"י:
ה"ה ________________________ת.ז(____________ .למילוי כשהמציע הוא אדם).
ה"ה ___________________ת.ז ,____________.וה"ה ___________________ ת.ז______________ .
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד______________ :ולחייב את התאגיד( .למילוי כשהמציע הינו תאגיד).
חתימה וחותמת _______________________,עו"ד
תאריך _____________________
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נספח ב - 3/תאור החלקה
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נספח ב - 4/ייפוי כוח בלתי חוזר למחיקת הערת אזהרה
נוטריוני /לפי סעיף  91לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א1961-

הנני הח"מ[ ,______________ ,שם מלא ותעודת זהות  -במקרה של אדם פרטי; שם התאגיד ומספר  -במקרה
של תאגיד] ,כולנו ביחד ו/או כל אחד מאתנו לחוד ,ממנה בזה את עוה"ד דן שווץ ו/או רות ג'רבי ו/או עופר רזניק
ו/או שירן שי ו/או שירי לוי ו/או לימור עמית ו/או יודן קוריצקי ו/או מי מטעמם (להלן יחד" :מיופי הכוח") ,את
כולם ביחד ו/או את כל אחד מהם לחוד ,לעשות בשמי ,מטעמי ובמקומי ,לפי שיקול דעתם הבלעדי ועל פי קביעתם
הבלעדית מעת לעת ,בקשר עם המקרקעין הידועים כחלקה  215בגוש ( 6671להלן" :המקרקעין") ,את כל הפעולות
הבאות או חלק מהן ,כדלהלן:
 .1לבטל ו/או למחוק ו/או לצמצם ו/או לשנות ו/או לייחד את הערת האזהרה ו/או כל הערה אחרת ו/או
משכון ו/או שעבוד מכל סוג שהוא שנרשמו לטובת הקונה ו/או לטובת אחר מטעמו בלשכת רישום
המקרקעין ו/או בכל מקום אחר ,על זכויותיה של מועצה מקומית כפר שמריהו במקרקעין.
 .2לשם ביצוע כל הפעולות הנ"ל להופיע ולחתום בשמנו ובמקומנו בלשכת רישום המקרקעין ,אגף מרשם
והסדר מקרקעין ,ובפני כל אדם גוף פרטי ,ציבורי ,ממשלתי או עירוני ,על כל שטר ,בקשה ו/או מסמך
כלשהו ,ובכלל זה ,על בקשה למחיקת הערת אזהרה.
 .3ייפוי כוח זה יפורש באופן המרחיב ביותר ,כדי שמיופה הכוח הנ"ל יוכל לעשות בשמנו ובמקומנו את כל
אשר אנו רשאים לעשות בעצמנו ו/או באמצעות אחרים.
 .4היות וזכויות המועצה תלויות בייפוי כוח זה ,הוא יהיה החלטי ובלתי חוזר ,והוא יחייב כל מפרק ,קבוע או
זמני ,וכל הבא מכוחנו ,והוא יישאר בתוקף גם לאחר פטירתנו חו"ח ויחייב את יורשינו ואת יורשי יורשינו,
אפוטרופוסינו ומנהלי עיזבוננו ו/או לאחר מתן צו פירוק קבוע ו/או זמני ,צו להקפאת הליכים ,צו קבלת
נכסים ו/או מינוי כונס נכסים ו/או מינוי נאמן ו/או מנהל מיוחד ו/או הטלת עיקול על נכסינו ו/או כל צו או
הליך אחר אשר יפקיעו את השליטה מידנו ואין אני/ו רשאי/ת/ם לבטלו או לשנותו.
ולראיה באתי על החתום ביום ____ בחודש ____ בשנת ____
___________________________

אני __________ עו"ד ,מאשר בזה חתימת הנ"ל.
תאריך________________:

עו"ד
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