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 בית שאן עירית

 9/20230' מס מכרז

 4X4מסוג טנדר  -רכב בטחון  רכישת ל

 הצעות להציע הזמנה

 ( "העירייה": להלן) בית שאן עירית

 4X4מסוג טנדר  -רכישת רכב בטחון ל הצעות בזאת מזמינה

 ,בית שאן ירייתמחלקת הביטחון בעעבור  

 . המכרז במסמכי כמפורט הכל

 המכרז מסמכיהפקת  עלות בגין תשלום 

ירושלים  במחלקת הגביה של העיריה ברח'ניתן לרכוש המכרז את חוברת 

 יוחזרו.שלא  ₪( שלוש מאות) 300תמורת  סך של   ,בית שאן 13הבירה 

 יצרף העתק הקבלה למסמכי הצעתו.המציע  

 המכרז במסמכי עיון

במשרדי העירייה, רחוב ירושלים  ללא תשלום המכרז במסמכי לעיין ניתן

בית שאן בלשכת המנכ"ל, בתיאום טלפוני עם הגב' מזל חג'יאן  11הבירה 

נוסח מלא של המכרז יופיע גם באתר העיריה בכתובת  .6489405-04בטלפון: 

shean.org.il-www.bet ."תחת הלשונית "מכרזים ודרושים 

 

 במעטפה להגיש יש, המציע י"ע חתומים, הנדרשים המכרז מסמכי כל בצרוף ההצעה את
רכישת  – 202309/מכרז פומבי מס' " צויןי המעטפה המציע. על של זיהוי סימני ללא סגורה

הממוקמת במשרדה של הגב' מזל חג'יאן מנהלת  המכרזים לתיבת היא תשולשלו "רכב בטחון
 .קומה אחרונה בבית שאן 11ירושלים הבירה  ברח'לשכת מנכ"ל העירייה בבניין העירייה 

 . ידנית מסירה למעט אחרת דרך בכל הצעות לשלוח אין

         .12:00בשעה  23/02/2023מתאריך את מסמכי המכרז יש להגיש לא יאוחר 

 .לדיון תובא ולא תיפסל שהיא סיבה מכל ההגשה מועד לאחר תימסר אשר מעטפה

                                               . המכרז במסמכי מצויות נוספות מפורטות הוראות 

 ז'קי לוי                                                                 

 ראש העירייה                                                                  

 

http://www.bet-shean.org.il/
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  מסמך א'

  

 עיריית בית שאן            

 09/2023מכרז פומבי מס                           

 רכישת  רכב בטחון                               
 
 

 הצעותהזמנה להציע 
  

, בהתאם 4X4מבקשת לקבל הצעות מחיר עבור רכב מסוג טנדר  העירייה(" להלן:) עיריית בית שאן
 למפורט להלן: 

 נשוא המכרז  .1

, שנתוניו אינם פחותים מן המתואר במפרט הבסיסי 4X4אספקת רכב מסוג טנדר  .א
  )מסמך א(' להזמנה להציע הצעות 1המינימלי המצורף כנספח א

  ("המועד הקובע" –להלן ) -מועד הספקת הרכב  .ב

לתקופה שלא תפחת  ("מפגוש לפגוש")אחריות מלאה   -תקופת האחריות הנדרשת  .ג
  מתקופת האחריות של יבואן הרכב .

הרכב באביזרים המפורטים ברשימת האביזרים המפורטת במפרט המצורף  אבזור .ד
  . (הנלווים"להלן:" האביזרים )' להזמנה להציע הצעות 1כנספח א

מחלקת ק"מ ממשרדי  45קיים מוסך מורשה של היצרן בטווח של לכל היותר  .ה
  בית שאן. 9שכתובתה רח' יצחק שמש  ,של  עיריית בית שאן ןהביטחו

 

  מסמכי המכרז .2

 :המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז" .א
  

 הזמנה להציע הצעות.  - מסמך א'

 .מפרט – 1א' מסמך

 הצעת המציע.  -' מסמך ב

 .לאספקת הרכב הסכם  - מסמך ג'

 תצהיר. –ד'  מסמך
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 תנאי סף להשתתפות במכרז  .3

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בעצמם בכל התנאים המצטברים הבאים, במועד  א.
  :. האחרון להגשת ההצעות במכרז

 מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל; (1)

 ;4X4המציע הינו יבואן ו/או זכיין מורשה ו/או סוכן מורשה של רכבים מסוג טנדר ( 2)

 ;4X4שנים לפחות במכירת רכבים מסוג טנדר  5המציע עוסק מזה  (3)

 לעיל. (ג)1תקופת אחריות מינימלית כנדרש בסעיף  עירייההמציע מסוגל ומתחייב לספק ל (4)

  ק"מ ממשרדי  45קיים מוסך מורשה של יצרן הרכב אותו מציע המציע בטווח של לכל היותר ( 5)
 .ה' לעיל 1כאמור בסעיף  מחלקת הביטחון בעירייה

( תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שההצעה מוגשת ללא כל הסכם, תיאום או קשר, ישיר או 6)
 עקיף, עם גוף אחר או אדם אחר המתמודד במכרז זה.

גופים שיש ביניהם קשר עסקי/משפטי/משפחתי )גם אם לכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד(, ( 7)
היוצר או עלול ליצור חשש לניגוד עניינים או חשש לפגיעה בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכמה 

 על שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו במכרז שתי הצעות נפרדות. 

של מציעים, שקיים ביניהם קשר של בעל עניין או חברת בת או  ועדת המכרזים תפסול הצעות(. 8)
, או שקיימים בין 1968-חברה מסונפת או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

למכרז.  'דבעלי עניין בהם או בין נושאי משרה בהם קשרי משפחה, כמפורט בתצהיר שבנספח 
 אחרת.זאת, אלא אם כן נקבע במסמכי המכרז במפורש 

תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שהמציע אינו יודע על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות  (.9)
חשש לניגוד עניינים או למראית עין של חשש לניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע לזכייתו 

פי ההסכם -פי המכרז, על-פי ההצעה, על-במכרז או כדי להפריע לקיום איזו מהתחייבויותיו על
 פי דין, כמפורט בתצהיר שבנספח ב' למכרז.-ורף למכרז או עלהמצ

מבלי לגרוע מתוקף האמור לעיל, לא יורשה להתמודד במכרז עובד של עיריית בית שאן או ( 10)
קרובו או אישיות משפטית אשר לעובד של עיריית בית שאן או לקרובו יש בהם ענין אישי, אלא 

בן זוג, הורה, בן, אח,  –ין סעיף זה הינו כל אחד מאלה אם כן הדבר הותר במפורש. "קרוב" לעני
 נכד, סב, דוד, בן דוד, גיס, אחיין, חם, חותן, חתן, וכן בן/בת זוג של כל אחד מאלה. 

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול על הסף מציע שהוא או בעל עניין בו או נושא משרה בו ( 11)
יינה פגיעה בהליך המכרז בשלוש השנים שקדמו הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שענ

למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז או שמתנהלת נגדם חקירה או הליך משפטי שטרם הסתיים 
בקשר עם עבירה מהסוג דלעיל, כמפורט בתצהיר שבנספח ב' למכרז. פסילת הצעה בגין סעיף זה 

, בהתחשב בחומרת העבירה, במועד כפופה לזכות טיעון, ונתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים
ביצועה, בצעדים שננקטו על ידי המציע כדי למנוע את הישנותה, בשינויים שנערכו בממשל 

 התאגידי של המציע וכד'. השימוע יכול שיהיה גם בכתב.

תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל או כינוס ( 12)
וא פועל תחת הסדר נושים או שרשומה לגביו הערת עסק חי, כמפורט בתצהיר נכסים או שה

 ' למכרז. דשבנספח 
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תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שהמציע משתמש בתוכנות מורשות בלבד, כמפורט בתצהיר ( 13)
 ' למכרז. דשבנספח 

תנאי סף להתמודדות במכרז הינו שלעיריית בית שאן אין ניסיון שלילי עם המציע מכוח ( 14)
התקשרות קודמת ו/או קיימת עימו, במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 
במכרז. פסילת הצעה בגין סעיף זה כפופה לזכות טיעון, ונתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים, 

 תיו של כל מקרה. השימוע יכול שיהיה גם בכתב.בהתחשב בנסיבו

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: ב.

עותק של תעודת רישומו כתאגיד ואישור מטעם עו"ד המעיד כי החתומים על מסמכי המכרז  (1)

 הם המורשים לחתום מטעם התאגיד;

חרת המעידה על כך שהמציע הינו רישיונות יבוא ו/או זכיינות ו/או הרשאות ו/או כל אסמכתא א (2)

 5וכי הוא עוסק בכך מזה  4X4יבואן ו/או זכיין מורשה ו/או סוכן מורשה של רכבים מסוג טנדר 

 שנים לפחות;

 45אסמכתא לקיומו של מוסך מורשה של יצרן הרכב אותו מציע המציע בטווח של לכל היותר (3)

 . מחלקת הביטחון של העירייהק"מ ממשרדי 

אישור פקיד שומה או רו"ח תקף לשנה זו, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק  (4)
ועל ניכוי  1976 –, התשל"ו (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובת מס)עסקאות גופים ציבוריים 

 .מס במקור

 ( תעודת עוסק מורשה.5)

 ( לעיל.3א ) 3כאמור בסעיף  ןהניסיו( אסמכתא חיצונית לדרישת 6)

 ( לעיל.4) 3( אסמכתא לתקופת האחריות כאמור בסעיף 7)

 ( העתק קבלה על שם המציע.8)

 הגשת ההצעות .4

על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז כולל המפרט הטכני במלואו, א. 
לחתום על כל דף ממסמכי המכרז וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ולרכז כל 

 בטחון." רכברכישת  - 09/2023 'מס פומבימעטפה סגורה וחתומה, עליה יצוין "מכרז החומר ב

 אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו.ב. 

כמו כן, יצרף המציע למסמכי המכרז את כל מסמכי ההבהרה, ו/או תיקונים ו/או עדכונים ג. 
כשהם חתומים בחותמת וחתימה על  ינטרנט שלה כאמור להלן,העיריה באתר האעל ידי  פורסמושי

 כל דף בידי המציע, ויכניסם למעטפה המצורפת למכרז זה.

הצעת המציע תהיה ערוכה על טופס הצעת המציע המופיע במסמך ב' למסמכי המכרז, אליו יצורף ד. 
 המפרט הטכני של הרכבים המוצעים והאביזרים הנלווים.

 לעיל . (ב)(3ו את כל המסמכים המפורטים בסעיף המציע יצרף להצעתה. 

 .יצרף את מפרט היצרן של הרכב המוצע על ידוהמציע ו. 
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  שאלות הבהרה .5

 בכתב לעירייה לפנות אדם כל רשאי 13:00בשעה  16/02/2023 ליום ועד זו פניה פרסום מיום החלא.  

 מייל של משה יהודאי קב"ט העירייה לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות בלבד,

 moshe@bet-shean.org.il ,לשלוח את הפניה  יש. זה בהליך הקשורה שאלה או הבהרהלבקש ו

      בעירייה התקבלה הפניה כי לוודא( מצורף לדואר האלקטרוני וwordבקובץ וורד )

 . 050-3655440בטלפון נייד  או .04-6489473 בטלפון

, שהן כל לשאלות להשיב תמתחייב האינ העירייה. התשובות במתן מוחלט דעת שיקוללעירייה קיים 

  .השאלות לכל או

 

 הפורמט להגשת השאלות:ב. 

 

מס' סידורי 
 של השאלה

הסעיף במסמכי המכרז/ 
 בחוזה/ בנספח

]אם השאלה מתייחסת לנספח 
הנספח כלשהו, יש לציין את שם 

 ואת מספר הסעיף בו[

 השאלה

 מסמכי המכרז
1   
2   

 החוזה
3   

 לחוזה  Xנספח 
4   

 

שאלות ההבהרה והתשובות, אם תינתנה, יפורסם באתר העיריה  מסמךג.  

 ידי על חתםייתחת הלשונית "מכרזים ודרושים",  shean.org.il-www.bet:תובתבכ

תשובות שניתנו  .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק ויהווה ההצעה לחוברת ויצורף המציע

למכרז  ותיקונים העיריה רשאית לפרסם הבהרותבדרך אחרת לא תחייבנה את העיריה. 

 באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים באתר העיריה.ביוזמתה באותו האופן. 

 

תיחתן, לדרוש העיריה תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פד.. 
מהמציע להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות )להלן "הפרטים"(, 
לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, 

סגרת איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במ
שיקוליה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים בתוך המועד 
שנקבע. והיה ולא יעשה כן מכל סיבה שהיא, רשאית העיריה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי 

 צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

 

  מועד הגשת ההצעות.  6

לתיבת המכרזים הנמצאת  12:00 בשעה 23/02/2023חמישי יום ההצעות יוגשו עד  .א
  במשרד לשכת מנכ"ל. 

תאריך ושעת המסירה והיא תוכנס לתיבת  נציג העיריה ירשום על המעטפה .ב
  .עיריהההמכרזים של 

 תתקבל.כל הצעה אשר לא תימסר עד למועד הנקוב כלל לא  .ג
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  המציעהצהרות . 7

והשתתפות במכרז כמוה כאישור והצהרה שכל פרטי המכרז על  ההגשת הצע .א
וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות  מציעמסמכיו ונספחיו ידועים ונהירים ל

  המפורטות במכרז על מסמכיו ונספחיו.

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  .ב
  ההסכם לא  תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.המכרז ו/או 

ה רשאית עיריאסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. ה .ג
לראות בכל שינוי מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז 

 ולפסול את הצעתו. 

 קביעת הזוכה במכרז . 8

ומועד הספקת הצעתו של המציע )כולל מפרט הרכב המוצע  .א
הרכב( תבחן על ידי קצין הרכב של העירייה, קב"ט העירייה ואחראי חוזים 

הוו ועדת משנה מקצועית וינקדו את ההצעות באופן שבו והתקשרויות שי
 ווהמהציון הכללי יה 40% -, ומהציון הכללי 60% איכות ההצעה תהווה

 מחיר הרכב.

 לקמן:הפרמטרים שיהוו את הבסיס לניקוד האיכות הם כד .ב

 נקודות 40 –מפרט הרכב  רכיבי. 
  נקודות 5  -רכב באבזור נוסף. 
  נקודות.15 -מועד אספקת הרכב. 

 
 ויתר(, 40) המחיר בגין הניקוד מלוא את תקבל ביותר הזולה המחיר הצעת .ג

 :הבאה הנוסחה פי על, אליה ביחס ידורגו ההצעות
 

 הצעת המחיר הזולה ביותר
 (40משקלו של רכיב המחיר )  Xציון המחיר =  ___________________                            

 הצעת המחיר הנבחנת
 

  הערות כלליות. 9
  כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו, לכל דבר ועניין, גם בלשון נקבה. .א

  ידי המציע בגוף המסמכים לא יובא בחשבון.-שינוי או תיקון שיעשה על .ב

למעט )כל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מ .ג
רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול  עיריהתהיה ה (השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו

את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה 
יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי  (לא העירה לשינויים כאמור עיריהגם אם ה)

  .שפורסםהמכרז, אשר הוכן על ידי ה וכפי 

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה לא מובן  .ד
  .כאמור לעיל במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה יהיעיר,יפנה בכתב ל

, עד למועד האחרון העדכני להגשת רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי עירייהה .ה
הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 
המשתתפים, להאריך ו/או לדחות כל מועד, לקבוע מפגש/י מציעים, לבטל את המכרז ו/או 

  לשנותו.

יפורסמו על ידי העיריה השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז,  .ו
  ידיו להצעתו.-, יחתמו על ידי המציע ויצורפו עלבאתר העיריה כאמור לעיל

תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים, וזאת לפי  עירייהה .ז
  שיקול דעתה הבלעדי.

 תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע.  עירייהה .ח

  על ההסכם שבין הצדדים. עירייהההזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת  .ט
  תהיה רשאית לבטל מכרז זה, מכל נימוק סביר שהוא. עירייהה .י
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מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות יא. 
מנית או לחלוטין אשר יגרמו, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז ז עירייההכלפי 

 אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם. 

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון יב. 
  עקב כך. עיריהאלה בחשבון והוא מוותר על  כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

וטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא ביג. 
  תהיה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יד. 
  תחולנה על המציע.

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתו בתנאים הקבועים טו. 
לצד שלישי,  עיריהבדין וכי הוא מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על ידי ה

וזאת מבלי לגרוע לעניין סודות מסחריים/מקצועיים. על המציע לציין בהצעתו מהם 
ת מסחריים /מקצועיים ככל שקיימים, אותם הוא המסמכים/נתונים המהווים סודו

 מבקש לא לחשוף בפני משתתפים אחרים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על 
ידו, לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי כל החלטה לעניין זה הינה בסמכות 

להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר, כי סימון חלקים בהצעה ועדת המכרזים ובכפוף 
כסודיים, מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה הינם סודיים גם בהצעותיהם של 
המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

  המציעים האחרים.

. המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות לעירייהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות טז. 
 כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

אין להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, אלא לצורך הגשת הצעה 
  למכרז זה בלבד.

   יז.

, שני כזוכה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז על מציע עירייהה .א
, זאת במידה ותחליט (להלן:" הזוכה שני")עתו תדורג במקום השני שהצ

להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בשל אי שביעות רצון  עירייהה
תקופת )להלן: מתפקודו במהלך ששת החודשים הראשונים להתקשרות עימו

לעשות כן, מתחייב הזוכה השני לחתום על הסכם  עיריה. היה ותחליט ה(הניסיון
  .עיריהיום ממועד ההודעה שנמסרה לו ע"י ה 20שרות תוך ההתק

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את הזוכה השני  .יח
רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה  עירייהה. במידה ויידרש לחתום על ההסכם

 מכרז. הבקפדנות על תנאי 
 

     , 1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חתנאי המכרז כפופים לתוספת השניה של יט.        
  .יגברו התקנותובכל מקרה של סתירה 

     ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה, שעל פי ניתוח כלכלי שלה הינה הפסדית, וזאת בשל  .כ

מיטבי. פסילת החשש שהצעה הפסדית תקשה על המציע להעניק לעיריית בית שאן שירות 

ההצעה בגין נימוק זה כפופה למתן זכות טיעון למציע. השימוע יכול שיהיה גם בכתב. ככל 

שוועדת המכרזים החליטה לפסול הצעה מכוח סעיף זה, היא לא תשמש מישור ייחוס לצורך 

 ניקוד ההצעות האחרות.
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  הצהרה והתחייבות

 

 _______________ וכן  ת.ז_________ ,אנו החתומים מטה ___________________, 
 

 ______ ___________________, ת.ז. _______________, מצהיר/ים כי אני/ו מוסמך/ים 
 

  בחתימתי/נו.( "להלן:" המציע) ______________________ לחייב את המציע
 

המציע  אני/ו מאשר/ים שקראתי/נו את מסמכי המכרז, לרבות הנספחים, ומציעים את שירותי
לאספקת הרכב נשוא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות 

 . עיריהרצונה המלא של ה
 

הריני/ו לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת וכי המציע מסכים לכל התנאים 
 והפרטים המפורטים בתנאי המכרז על כל נספחיו. 

 
 

 המציע:____________________  וחותמת חתימה שם המציע :________________ 
 

 תאריך :___________________
 
 
 

   אישור עו"ד/ רו"ח
 

  אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, 
 

 בשמו של המציע  _____________ וכן _________________ םמיבזה כי החות  מאשר
 

 לחייב את המציע בחתימתו.  על פי מסמכי היסוד של המציע מוסמך
 
 

 תאריך:___________________________  
  
  

 חתימה וחותמת:_____________________  
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 '1נספח א
 
  

   נתוני בסיס מינימליים מפרט
 

  
 :שאן בית עיריית דיי על נדרשה הרכבמפרט  להלן

 או שווה ערך( -   ADVENTURE 2.8 4X4)כדוגמת טיוטה היילקס 

. 4x4 רכב:סוג ה  טנדר רכב שטח  

2023שנת הדגם :   

דלתות. 4מספר דלתות :   

.בקבינה כפולה מקומות 5מקומות ישיבה :   

שנים. 3אחריות יצרן :   

 שלדת הרכב : נפרדת )סולם(

. 2.8מנוע : טורבו דיזל בנפח )סמ"ק (   

.טיפטרוניק -תיבת הילוכים : אוטומטית  

ABS+EBD+BAS  למים במערכת    

 מערכות הגנה : פסיבית ואקטיבית.

מובנה )חובה( –וו גרירה   

 אביזרים נוספים : מזגן ורדיו.

צבע לבןטנדר ב **  
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 מסמך ב'

  הצעת המציע

  
  
  

  שאןעיריית בית לכבוד: 
 

 פרטי המציע

 שם המציע

 

 כתובת המציע

 טלפון 

 

 דוא"ל פקס

 פרטי איש הקשר מטעם המציע

 שם איש הקשר

 

 דוא"ל תפקיד

  טל. נייד טל.

 

 מעמדו המשפטי של המציע 

 מעמדו המשפטי של המציע הוא )חברה/שותפות/עמותה/ חל"צ/עוסק מורשה/אחר(: ________.

)לפי הרישום במרשם הרלוונטי(: _________________.המספר המזהה של המציע הוא   

 הגורמים אצל המציע המורשים לחתום על ההצעה במכרז, ותפקידם אצל המציע:

תפקיד אצל  ת.ז. שם מס"ד
 המציע

 דוגמת חתימה

1     

2     

3     

 

 

הנני מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ומתכבד להגיש בזה הצעה לאספקת  .1
 במסגרת המכרז.  4X4רכב מסוג טנדר 

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, כל הגורמים האחרים המשפיעים על אספקת  .2
  הרכב ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

  .4X4 טנדר הזכיין מורשה ו/או הסוכן המורשה של רכבים מסוגהנני היבואן ו/או  .3
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.4 

 :רכב מתוצרת  היעיריאני מציע לספק ל .א

 _____ _____: __________ הרכב יצרן

 _____ _________________ :הרכבדגם 

 יצור הרכב :_____________________ שנת

 :_________________ לרכב אחריות תקופת

 

  הטכני המצורף כחלק בלתי נפרד מהצעתי.התאם למפרט ב

 

  רצ"ב המפרט הטכני של הרכב. .ב

 

 ______________________ ₪   המחיר:  הצעת  פירוט  להלן .5
 

            כולל מע"מ  (שקלים חדשים)__________________ _במילים : _____

  כמפורט במפרט.  והאביזרים הנלווים, עבור הרכב         

 

  ___________ :________תאריךלא יאוחר מ -  הרכבשל ספקה אהמועד  .6
  

המחיר המבוקש על ידי המציע מבטא את התמורה המלאה והסופית עבור כלל השירותים שיידרשו 7 .

מהספק בהתאם למכרז ולחוזה המצורף לו, לרבות כל עלות או הוצאה הכרוכה בהם, ולרבות כל מס 

 אלא אם כן צוין בחוזה במפורש אחרת.ישיר או עקיף, למעט מע"מ. זאת, 

 
 
  
  

          ___________________
 חתימת המציע 
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 מסמך ג'

                      09/2023מכרז                   
 44Xהסכם לאספקת טנדר 

 הסכם מס':___________________

 

 סעיף תקציבי: __________________

 

 2023_____________ לחודש _____________ שנת שנערך ונחתם ביום 

 

 בין:

 עיריית בית שאן

 11מרחוב ירושלים הבירה 

 בית שאן

 "העירייה"( -)להלן 

 מצד אחד    

 

 לבין:

 ___________________________ ח.פ. ___________________

 מרחוב __________________________

 _______________ :טל: ______________ נייד

 דוא"ל: _________________________________

 

 מצד שני     

 עיריית בית שאןל 4X4טנדר לאספקת  09/2023מכרז מס'  והעירייה פרסמה הואיל

 

 ;הכל כמפורט במסמכי המכרז 

 

 והספק השתתף במכרז וזכה בו; והואיל

 

 בין הצדדים כלהלן:אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם                        

 

 , כותרת ופרשנותמבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומתנאיו.  .1.1

 נספחים להסכם זה: .1.2

 מסמך ב'; -    הצעת המציע .1.2.1

 ;ד'מסמך  - טופס הצהרה על היעדר ניגוד עניינים .1.2.2
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 תנאים מוסכמים לאספקת הרכב 

   

 רכבלאספקת   09/2023והמציע הזוכה במכרז מס' ("עירייהה" להלן:) עיריית בית שאן
מסכימים בזאת על התנאים הבאים בקשר  ("הזוכה" –להלן ) לעירייה 4X4מסוג טנדר בטחון 

 לאספקת הרכבים: 

, שנתוניו אינם פחותים מן המתואר במפרט 4X4כב מסוג טנדר ר לעירייההזוכה יספק  .1
הזמנה להציע הצעות,  –' למסמך א' ממסמכי המכרז 1הבסיסי המינימלי המצורף כנספח א

  כמוצע בהצעת הזוכה.

יסופק עם כל האביזרים הנלווים כפי שציין הזוכה בהצעתו, אשר הינם לכל הפחות  הרכבי .2
 ' להזמנה להציע הצעות. 1נספח א –כפי המפורט במפרט הבסיסי המינימלי 

  כמוצע בהצעת הזוכה ________________לא יאוחר מתאריך : יהיה  מועד אספקת הרכב .3

 מחירו של כל רכב, כולל האביזרים הנלווים ותקופת האחריות הנדרשת כמפורט להלן יהיה  .4

  (שקלים חדשים)___________ אלף ____________ ₪ ______כמוצע בהצעת הזוכה 
   .("המחיר המוסכם" –להלן )כולל מע"מ 

על הרכב, שלא תפחת  ("מפגוש לפגוש")המחיר המוסכם יכלול תקופת אחריות מלאה  .5
 מתקופת האחריות של יבואן הרכב. 

הווה את לספק הזוכה תהיה המחיר המוסכם כולל מע"מ ות עירייהההתמורה אותה תשלם  .6
 מהזוכה.  עירייהשיסופק ל התשלום הסופי עבור הרכב

תוצאה מהתייקרות במחירי הובלה, או התייקרות מוסכם במפורש כי התמורה לא תשתנה כ .7
אחרת כלשהי לרבות העלאה או שינויים בהיטלים במיסים, מכסים, אגרות, או בתשלומי 

  חובה אחרים, למעט שינויים בשיעור המע"מ.

התמורה תשולם לספק רק בתנאי שהוכח מעל לכל ספק כי הרכב עומד בכל דרישות המכרז  .8
 . עיריההתאם לדרישות הוהמפרט הטכני, וכי סופק ב

 . לעירייה ילתם בסיום החודש בו יסופקו הרכבימים שתח 45התמורה תשולם לספק בתוך  .9

   רשאית לנכות מהתמורה כל סכום שיש חובה לנכותו ע"פ דין ו/או נוהג. עירייהה .10

  
  
  

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

___________________________    _________________ 

                                                                       הספק עיריית בית שאן
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 מסמך ד'

 תצהיר

 אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

קראתי את מסמכי המכרז ואת פרטי ההצעה ואני מכיר ממקור ראשון את כל הנתונים שלגביהם  .1

 אני מצהיר להלן.

 שמירה על דיני העבודה .2

 )להלן: "חוק עובדים זרים"(. 1991-הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א .1.1

 ציע אחד מאלה:מבלי לגרוע מתוקף האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במ .1.2

המציע או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  .1.2.1

 בשנתיים שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  .1.2.2

למועד החתימה  ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו -עובדים זרים 

 על ההצהרה.

 לעניין סעיף זה: .1.2.3

תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל  -"בעל זיקה"  .1.2.3.1

 שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.

 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות, התשכ"ח -"שליטה"  .1.2.3.2

)להלן: "חוק שכר  1987-התשמ"ז הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, .1.3

מינימום"(, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב מחוקי העבודה, צווי 

 ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

 מבלי לגרוע מתוקף האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .1.4

 שעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.המציע או בעל זיקה אליו לא הור .1.4.1

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד מתן  .1.4.2

 ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  .1.4.3

 מועד ההרשעה האחרונה.במועד מתן ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות מ

 לעניין סעיף זה: .1.4.4

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  .1.4.4.1

תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל  .1.4.4.1.1

שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל 

 השליטה גם בו.
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תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה  .1.4.4.1.2

חומי פעילותו של התאגיד במהותו להרכב כאמור של המציע, ות

 דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה. .1.4.4.1.3

תאגיד אחר  -אם המציע הנו תאגיד הנשלט שליטה מהותית  .1.4.4.1.4

שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוג של  -מהותית 

 שליטה בתאגיד.אמצעי 

דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, -הורשע בפסק -"הורשע"  .1.4.4.2

 (.31.10.2002שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג )

 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .3

 הנני מצהיר כי במציע מתקיים אחד מאלה: .3.1

נשים לחוק שוויון זכויות לא 9עובדים או פחות ולכן הוראות סעיף  25המציע מעסיק  .3.1.1

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"(, אינן חלות עליו; 1998-עם מוגבלות, התשנ"ח

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  .3.1.2

עובדים לפחות, הנני מצהיר בזאת על התחייבותו של המציע לפנות  25אם המציע מעסיק  .3.2

והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ככל  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לפי סעיף 

שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

ליישום חובותיו  החברתיים כאמור, הוא מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; 9לפי סעיף 

הנני מצהיר כי אם המציע יזכה במכרז, הוא יעביר העתק של תצהיר זה למנהל הכללי של  .3.3

 יום ממועד תחילת ההתקשרות. 30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  העדר תיאום .4

ללא כל הסכם, תיאום או קשר, ישיר או עקיף, עם גוף אחר או ההצעה מוגשת הנני מצהיר כי  .4.1

 אדם אחר המתמודד במכרז זה.

הנני מצהיר כי אף פרט מהצעתו של המציע לא הוצג בפני מי שהוא מציע במכרז או בפני נציגו  .4.2

 של מציע כאמור.

ולא הנני מצהיר כי המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מציע אחר מלהגיש הצעה במכרז זה  .4.3

 היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

הנני מצהיר כי המציע מודע לכך שתיאום הצעות במכרז מהווה עבירה פלילית, שהעונש בגינה  .4.4

 יכול להגיע כדי חמש שנות מאסר בפועל.
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 איסור ניגוד עניינים  .5

או למראית עין ניעה כלשהי, לרבות חשש לניגוד עניינים הנני מצהיר כי לא ידוע לי על קיומה של מ .5.1

של חשש לניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע לזכייתו של המציע במכרז או כדי להפריע לקיום איזו 

 פי דין. -פי ההסכם המצורף למכרז או על-פי המכרז, על-פי ההצעה, על-מהתחייבויותיו על

עיריית בית שאן או קרובו של עובד של עיריית בית שאן או אישיות המציע אינו עובד של הנני מצהיר כי  .5.2

"קרוב" לעניין סעיף זה הינו . משפטית אשר לעובד של עיריית בית שאן או לקרובו יש בהם ענין אישי

בן זוג, הורה, בן, אח, נכד, סב, דוד, בן דוד, גיס, אחיין, חם, חותן, חתן, וכן בן/בת זוג  –כל אחד מאלה 

 חד מאלה.של כל א

  העדר עבר פלילי רלוונטי .6

הנני מצהיר כי המציע או בעל שליטה בו או נושא משרה בו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או  .6.1

בעבירה שעניינה פגיעה בהליך המכרז או בעבירה על החוקים המנויים בתוספת הרביעית לחוק המידע 

, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז 2019-הפלילי ותקנות השבים, התשע"ט

 ו שמתנהלת נגדם חקירה או הליך משפטי שטרם הסתיים בקשר עם עבירה מהסוג המפורט דלעיל. א

 :ככל שזה אינו המצב, הריני לפרט כי  .6.1.1

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ימוש בתוכנות מורשותמצב כלכלי וש .7

מצב כלכלי: הנני מצהיר כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל או כינוס נכסים או שהוא  .7.1

 או תחת אזהרת עסק חי. פועל תחת הסדר נושים

 הנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד. .7.2

מסכים לכל דרישות המכרז והחוזה ללא כל הנני מצהיר כי קראתי את מסמכי המכרז, הבנתי אותם ואני  .8

 סייג או תנאי.

ידוע לי כי אם יתברר שהצהרתי במסגרת תצהירי זה דבר שאינו אמת, הדבר עלול להוביל לפסילת ההצעה;  .9

וכן עלול להוות עבירה פלילית לפי חוק העונשין בדבר נסיון לקבלת דבר במרמה ומסירת תצהיר שקר, 

 כדי מאסר בפועל.שהעונש בגינן יכול להגיע 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .10

 _________________ 

 חתימה                              

 אישור

אני הח"מ, _______, עו"ד, מ.ר. ______, מאשר/ת בזאת כי ביום _______, התייצב/ה בפני 

לי אישית, ולאחר _______, שהזדהה/תה בפניי באמצעות ת.ז. ____________ / המוכר/ת 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

  

 ____________, עו"ד        

 

 


