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 03/2020מכרז פומבי 

 הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב משומש 

 כתב הזמנה והנחיות

  

מציעה בזאת למכירה כלי רכב משומש  "(הכלכלית החברה)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ .1

 כמפורט להלן:

 )להלן: "כלי הרכב"( 17.8.2020רישיון בתוקף  5779253מספר רישוי  JETTAפולקסווגן 

החכ"ל אינה מציגה כל מצג בדבר מצבו והוא נרכש על ידי הרוכש  (.as isהרכב יימכר במצבו כפי שהוא ) .2

 באחריותו בלבד.

.  חניית הקאנטרי קלאב בעפולהב]מקום[  11:00-13:00בין השעות  ה' -ב'את כלי הרכב ניתן יהיה לראות בימים  .3

  עמית אשכנזיהמעוניין לראות את הרכב במועדים האמורים מתבקש להודיע על כוונתו האמורה למר 

 שעות קודם למועד הגעתו.  24לא יאוחר מ  04-8425002בטל': 

ובצירוף הנספחים המצורפים  המעוניין לרכוש את כלי הרכב יגיש הצעת מחיר על גבי טופס ההצעה בלבד .4

ניתן לקבל במשרדי אים וחתומים על ידו. את טופס ההצעה והנספחים האמורים זו כאשר הם ממול להזמנה

 או באתר האינטרנט של החברה הכלכלית . עפולה, 2 קומה(  ברוש)  26 גיורא יוספטל' ברח החברה הכלכלית

http://aec.co.il/ . 

מסכום  10% -חתומה לטובת החברה הכלכלית על סך השווה לבנקאית להצעת המחיר יצרף כל מציע המחאה  .5

. ההמחאה תיפדה על ידי החברה הכלכלית במקרה בו מציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו או המציעהצעת 

ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה  10מציע שהצעתו התקבלה לא ישלם את מחיר הצעתו בתוך  במקרה שבו

 מהחברה הכלכלית. 

 החתימה בשם המציע וסמכותם. הנו תאגיד יצרף להצעתו אישור רו"ח /עו"ד בדבר מורשמציע שהי .6

במסירה  12:00בשעה  17.05.2020יש להגיש במעטפה ללא סימן זיהוי של המציע עד לא יאוחר מיום  ההצעהאת  .7

  . עפולה, 2 קומה(  ברוש)  26 גיורא יוספטל' ברחידנית בלבד לתיבת ההצעות במשרדי החברה הכלכלית בכתובת 

 הצעה שתימסר לאחר המועד האמור לא תידון.  .8

נתנו בע"פ יהבהרות שי lga0206@afula.muni.ilבשאלות ובקשות להבהרה, בכתב בלבד, לדוא"ל  לפנותניתן  .9

 לא יחייבו את החברה הכלכלית.

http://aec.co.il/
http://aec.co.il/
mailto:lga0206@afula.muni.il
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על ידי החברה הכלכלית בכדי לפטור את המציעים מבדיקת  רהכלול במודעה זו ו/או בזה שיימס במידעאין  .10

מבלי שתהיה לחברה הכלכלית אחריות  AS-ISבמצבו  רהזכויות בכלי הרכב ו/או במצבו הנוכחי. כלי הרכב יימכ

 הרכב לבדיקה.  כלשהי למצבו תכונותיו, זהותו ו/או מס' הבעלויות הקדומות בו. לא תתאפשר נטילת כלי

למציע שהצעתו לרכישת כל הרכב תיבחר  התודיע בכתב ו/או באמצעות הטלפון או הפקסימילי הכלכליתהחברה  .11

 כזוכה. 

ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה לצורך ביצוע תשלום  10המציע הזוכה יגיע למשרדי החברה הכלכלית בתוך  .12

 מו של המציע הזוכה. ולשם ביצוע העברת בעלות בכלי הרכב על ש הצעתוע"פ 

הסדרת הליכי העברת הבעלות ברשויות המתאימות יחולו על הרוכש ועליו בלבד. כל המיסים ו/או תשלומי  .13

החובה ו/או האגרות, לרבות מע"מ, במידה ויחולו בגין העברת הבעלות ורישומה על שם הרוכש, ישולמו על ידי 

 הרוכש.

ש רק לאחר תשלום מלוא התמורה על ידי הרוכש ובד בבד עם לרוכ רלמען הסר ספק יובהר כי כלי הרכב יימס .14

 העברת הבעלות על שם הרוכש. 

 זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.  הזמנה .15

הכלכלית אינה מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את  החברה .16

 הל מו"מ או התמחרות עם המציעים השונים או עם חלקם. הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,                       

 נתנאל כהן,                      

 מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ
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 *הצעת המציע

 

"( כלי רכב שפרטיו הכלכלית החברההנני מעוניין לרכוש מהחברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ )להלן: " .1

שבבסיס ההזמנה להציע  17.8.2020, רישוי בתוקף עד ליום 5779253מס' רישוי  JETTAפולקסווגן הינם 

. הסכום המוצע על ידי בתמורה לכלי הרכב הינו סך של מיום ______________ הצעות

 .ובמילים: __________________________________ ______ש"ח__________

וכי לא תהיה לי כל טענה שהיא כנגד החברה  AS-ISוע לי כי כלי הרכב יירכש על ידי במצבו הנוכחי יד .2

מבלי שתהיה לחברה הכלכלית אחריות כלשהי למצבו ו הכלכלית בגין או בקשר עם מצבו הפיזי של כלי הרכב

 תכונותיו, זהותו ו/או מס' הבעלויות הקדומות בו. 

ידוע לי כי אם לא אעמוד בהצעתי האמורה ו/או לא אממש את זכייתי מכל סיבה שהיא, תהא רשאית החברה  .3

 הכלכלית לפרוע את המחאתי המצורפת להצעתי זו. 

ידוע לי כי החברה הכלכלית אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכי לא יהיו לי  .4

כל טענה או תביעה או דרישה כנגד החברה הכלכלית במקרה בו תבחר החברה הכלכלית שלא לקבל אף אחת 

 מן ההצעות שיוגשו לה. 

 

 _______________________ שם המציע: 

 ציע: _______________________ת.ז./ח.פ. של המ

 _______________________ כתובת המציע: 

 _______________________ טלפון המציע: 

 _______________________ דוא"ל המציע: 
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 *הצהרת העדר תביעות 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז ____________________ אשר רכשתי את הרכב פולקסווגן ג'טה מס' רישוי 

מהחברה הכלכלית במסגרת ובהתאם להזמנה להציע הצעות שיפרסמה  17.8.2020רישוי בתוקף עד ליום  5779253

פוף לתשלום מלוא התמורה מאשר בזה כי בכ החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ ביום _________________

וכי אין ולא יהיו לי כל טענות או תביעות שהן מאת החברה הכלכלית קיבלתי לידי את הרכב ביום ____________ 

 .לפיתוח עפולה בע"מ בקשר עם רכישת הרכב האמור לעיל

 

 ולראיה באתי על החתום 

 

                                        _____________________                 _______________________ 

 תאריך                                                                                               המצהיר                  

 

 

 אישור עד לחתימה

 בפניי.הנני מאשר כי ביום _________________ חתם/ה מר/גב' __________________ 

 

 

 

                      _________________                             ____________________ 

                           תאריך                                                                                       חתימה                                        
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  ה והתחייבות להיעדר ניגוד ענייניםהנדון: הצהר

 

 הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם החברה הכלכלית לפיתוח בע"מ עפולה, הנני מצהיר כלהלן:

 אינני נמנה על אחד מאלה : .א

 לפיתוח בע"מ עפולה.קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה בחברה הכלכלית  .1

 בהנהלת החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ. סוכנו או שותפו של חבר  .2

 בן זוגו של עובד החברה הכלכלית לפיתוח בע"מ עפולה. .3

 סוכנו או שותפו של עובד החברה הכלכלית לפיתוח בע"מ עפולה. .4

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף 2) –( 1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) .5

 .בחברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ( לעיל מנהל או עובד אחראי 2) –( ו 1אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

הנני מצהיר כי ככל שימצא כי האמור בתצהיר זה אינו אמת, לא תהיה לי כל טענה כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  .6

ע"מ, לרבות דרישה להחזרת תמורה ששולמה על ידי בגין כלי הרכב, ואהיה חייב כלפי החברה הכלכלית עפולה ב

 בשיפוי בגין כל הוצאה שתוציא עקב האמור.  

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב  .7

 פיתוח עפולה בע"מ מיד עם קרות השינוי.להודיע על שהחברה הכלכלית ל

 

 

_____________________                                                                   ____________________ 

 תאריך                                                                                                       חתימה                   
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 הצעהתצהיר בדבר אי תאום 

 צעתה תצהיר זה בקשר עםאני הח"מ ___________________ ת.ז_______________ מוסמך כדין לחתום על 

 _________________ )להלן "המשתתף"(, מצהיר בזאת כדלקמן:

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

 המוגשת מטעם המשתתף למכרז.אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה  .2

עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן  .3

 קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

המחירים בהצעת המשתתף לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

 מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.לא הייתי  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה  .8

 י אחר.פוטנציאל

 נכון/לא נכון______________ –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות ש תיאומי  .10

 לא נכון לפרט :____________________ -מכרזים נכון /לא נכון

 תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. אני מודע לכך כי העונש על  .11

 

 

      _________________    _______________       _______________   ______________ 

 שם המשתתף             שם המצהיר ותפקידו           חתימת המצהיר                        תאריך             

 


