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 9/2022מכרז פומבי מס'  
לרכישת רכב חדש מסוג יונדאי סונטה 

 הייברידי  
 

 
 תנאים כללים .  1
 

את הצעות מחיר לרכישת  (, מבקשת בז"המועצה")להלן:     מקומית מסעדההמועצה ה
 בהתאם למפרטים המפורטים להלן. רכב חדש מסוג יונדאי סונאטה הייברידי 

   .  סונטה הייברידי"( היצרן)להלן: "  יונדאי מסוג   רכב חדש המועצה  מעוניינת  לרכוש
 :   לפי הפירוט הבא )להלן "הרכב"(  המדובר ברכב  חדש  אפס קילומטר

 
 סמ"ק  2000נפח מנוע   -
 ב סדאן מרכ -
 צבע לבן / שחור / אפור עכבר  -

 להשתתפות במכרז  :   םתנאי. 2

במכרז   .א להשתתף  היצרן  רשאים  של  בישראל  הרשמי  היבואן  שהינם  גופים 
 " בישראל  היבואן הרשמי)להלן:   סוכנות  או  היצרן  בישראל של  סוכנות  או   )"

 של היבואן הרשמי או יבואן רכבים.  

דבר ניהול ספרים כחוק, בהתאם לחוק  על המציע לצרף להצעתו אישור תקף ב .ב
עסקאות  גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו  

– 1976  .  

 כל  כולל  על המציע לציין בהצעתו את התמורה הכספית שהוא דורש עבור הרכב  ג. 
 .  1בסעיף   המפרט       
 

ההתקש ד.  תנאי  כי  אישור  מהווה  המציע  ע"י  ההצעה  וכי  הגשת  לו  ברורים  רות 
 מכיר את כולם.    הוא  

לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע לא תשמע מפיו טענה כאילו לא ידע מהו טיבו   ה.  
 פרט כלשהו.  של  

גבי הטופס המצ"ב   ו.   על  א'. המחיר    -הצעת המחיר תוגש  שינקוב המציע  נספח 
    ל מס ערך מוסף.   ובשקלים חדשים ויכליהיה   
  



  

 

 

  

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

להכניס   ח.    ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאית,  המועצה 
לשאלות    שינויים    בתשובה  בין  ביוזמתה  בין  המכרז,  במסמכי  תיקונים  ו/או 
 המציעים.    

ויהוו  יפורסמו ע"י המועצה באתר האינטרנט שלה    השינויים והתיקונים כאמור ט. 
 חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.   

 : עיון במסמכי המכרז. 3
 

  www.masadalc.com ניתן לעיין בתנאי המכרז באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: 
 

לפרטים נוספים בקשר למכרז ולצורך הגשת ההצעות ניתן לפנות למר יוסף בטחיש ממחלקת  
 .   053  –  6622931ועצה בטלפון :  הרכש במ 

 
 
 הגשת ההצעות:. 4
 

 :  על המשתתף במכרז לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן
 
 . מסמכי המכרז מלאים וחתומים כולל טופס ההצעה -

המציע   - של  היותו  בדבר  סוכנות  אישור  או  היצרן  של  בישראל  הרשמי  היבואן 
 היבואן הרשמי או יבואן רכבים.  בישראל של היצרן או סוכנות בישראל של   

 
גופים  ות באישור   - עסקאות  חוק  פי  על  ורשומות   חשבונות  פנקסי  ניהול  על  קף 

 על שם המציע  בלבד.  1976-(, תשל"ו  אכיפת ניהול חשבונות  ציבוריים ) 
 

למסור   יש  המכרז  לתנאי  בהתאם  ההצעות  עד    במסירה  את     11/8/2022לתאריך     ידנית 
בתיבת המכרזים במשרדי המועצה במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז    בבוקר   009:שעה_ב

מס'    בחשבון  "    9/2022פומבי  תילקח  לא  לעיל   הנקוב  המועד  לאחר  שתוגש  הצעה  בלבד.  
 .  ותיפסל

 
באולם הישיבות בבניין המועצה,    9:00שעה     11/8/2022פתיחת תיבת המכרזים תהיה ביום  

 ת פתיחתה ורישום מסמכי המכרז שהוגשו.  וכל אדם רשאי להיות נוכח בע
 
אי השלמת פרט הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או הסתייגות ממסמכי המכרז, בין   . 5

 אם נעשו בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי עלולים לגרום לפסילת ההצעה.   

או   . 6 תנאיה  מחירה,  בשל  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  להתחשב  שלא  רשאית  המועצה 
 בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה.  

 המועצה תיתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז. . 7

 המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  . 8



  

 

 

  

ליום   . 9 עד  בתוקף  תהיה  המציע  "   31/8/2022הצעת  האחרון)להלן:  כאשר  המועד   ,)"
מובהר כי המציע מתחייב לספק את הרכב בהתאם למחיר שנקבע כמחיר הזוכה ובלבד   
 שההזמנה נחתמה על ידי המועצה עד למועד האחרון.   

לחתום על החוזה ו/או  לא  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או    ועצההמ .  10
 לבצעו מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי.  

 

 
 
 
 

          ____________________ 
 ד"ר מתי אבני, עו"ד                                       

 ראש מ. מ. מסעדה                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

  

 נספח א' 

 ,לכבוד
   מקומית מסעדהמועצה 

 הצהרת המציע והצעת המחיר      
 

הנוגעות    אנו .1 הדרישות  כלל  את  והבנו  המכרז,  מסמכי  את  והבנו  קראנו  כי  מצהירים  הח"מ, 

 למכרז זה, וכי קיבלנו את כל המידע הרלוונטי להגשת הצעתנו. 

 .ננו היבואן הרשמי או סוכנות מורשה של היצרן או של היבואן הרשמיהננו מצהירים כי ה .2

אם   .3 כי  מתחייבים,  כזוכה  אנו  תוכרז  ידי  הצעתנו  הרכב  המועצהעל  את  למועצה  נספק  אנו   ,

ימי עבודה מהמועד בו המועצה תחתום על הסכם לרכישת הרכב בנוסח שיהיה    14שיוזמן, תוך  

ובלבד שהזמנת המועצה נעשתה עד למועד   וכן תעביר את התשלום עבור הרכב,  מקובל עליה 

רשמי / היצרן  ועל פי  האחרון כמשמעותו במכרז. האחריות לרכב תהיה כמקובל אצל היבואן ה

 הדין.

 להלן הצעת המחירים: 

לכם לספק  מציעים  מנוע    רכב    אנו  נפח  הייברידי  סונטה  דגם  יונדאי  מסוג  אפס    2000חדש  סמ"ק 
   .העונה על כל הדרישות שפורטו במכרז"(, הרכב"  –)להלן   קילומטר, 

 

 מע"מ(. )הסכום כולל₪  הוא ________________  הרכב הסכום הכולל המבוקש עבור 

 

 

 _________________ __ שם המציע: _______

 ____________________ __ ____        טלפון: 

 

 ______________כתובת:      ___________________________ _____פקס/דוא"ל:_______

 
 
 

 ________ ______חתימה + חותמת _____     תאריך: _____________ 


