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 עיריית אריאל
 מנכ"ללשכת 

 (3/2015זמנה להציע הצעות )מכרז מס'מסמך א': ה
 כללי .0
 

מתכבדת בזאת להזמינכם, במקביל להזמנתם של גורמים  "(העירייהעיריית אריאל )להלן: " .0.0
 נוספים, להציע הצעות לרכישת רכב כמפורט להלן.  

 

 "(, הנם כדלקמן: מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: " .0.5

 

 הזמנה זו להגיש הצעות למכרז, אליה מצורף נוסח הצעה   :מסמך א' .0.5.0
 כספית.         

 
נוסח של הסכם לרכישת הרכב הכלול במכרז זה, בצירוף העתק של רישיון הרכב  :מסמך ב' .0.5.5

 הרלבנטי לכל הסכם.     

 

העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר, או בכל הצעה שהיא, אלא שומרת לעצמה את  .0.3
ת לנהל מו"מ עם המציעים השונים, לרבות, על דרך של עריכת התמחרות בין המציעים הרשו

 השונים. המו"מ יתנהל עפ"י דין. 

 

 פרטי הרכב הכלול במכרז .5
 "(: הרכבהרכב הכלול במכרז הנו כדלקמן )להלן: "

 

 .5112שנת יצור  33-722-20סמ"ק  705, נפח מנוע 221מיול קאוואסקו  .5.0

 

אפשר  -מושבתת ללא טסטסמ"ק.) 5275נפח מנוע  5112שנת יצור  22-733-23 קאיה סופר טרק  מ.ר .5.5
 לפירוק(.

 

 כח סוס 03. 0111שנת יצור  01-530-7מ.ר.  J03מחפר זעיר זחלי מיני בגר  .5.3
 
 

 רכישת הרכב .3

, הן מבחינה חיצונית והן מבחינה "(as isמובהר בזאת כי רכישת הרכב תהיה במצבו כמות שהוא )" .3.0
מכנית/טכנית, וזאת מבלי שלזוכה ברכישת רכב כלשהו תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

 העירייה בנוגע למצבו של הרכב כאמור. 

 

באחריות הזוכה להסדיר את העברת הבעלות ברכב על שמו, ועל חשבונו, לרבות תשלום אגרת  .3.5
 וי לרכב )"טסט"( על אחריותו וחשבונו. העברת בעלות והסדרת ריש

 

 5מציע שהצעתו תזכה במכרז לרכישת הרכב, יעביר את מלוא התמורה עבור רכישת הרכב בתוך  .3.3
ימים ממועד קבלת הודעה על זכייתו כאמור, ויחתום בתקופה זו על כל המסמכים הדרושים 

ביצוע התשלום והעברת הבעלות ברכב כאמור, להעברת הבעלות ברכב על שמו במשרד הרישוי. 
 תהווה תנאי למסירת החזקה ברכב לידי הזוכה. 

 

מובהר, כי עם משלוח הודעת זכייה כאמור, תהיה העירייה רשאית לבטל את כל הביטוחים  .3.2
הקיימים ביחס לרכב )ככל שקיימים( והאחריות לכל נזק שייגרם לרכב או בגין שימוש ברכב תחול 

 ד. על הזוכה בלב
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 לוחות זמנים .2

 
 לוחות הזמנים המתוכננים להליך הינם כדלקמן:

 

 מכירת מסמכי המכרז .2.0
 

בלשכת מנכ"ל העירייה שברח' יהודה   13.15.5102מכירת מסמכי המכרז תבוצע החל מיום ג'  .2.0.0
בשעה   07.15.5102' בותימשך עד ליום  11.11-02.11ה' בין השעות  –באריאל, בימים א'  2

02:11. 

 

, אשר ישולמו לעירייה )באמצעות מחלקת ₪ 055 מסמכי המכרז הינה עלות רכישתם של .2.0.5
וכתנאי לקבלתם. מובהר, כי עלות רכישת מסמכי  הגבייה( במועד קבלת מסמכי המכרז

 המכרז לא תוחזר בשום מקרה. 

 

 מפגש מציעים .2.5

 

ייה, רח' בלשכת מנכ"ל העיר 00:11יום ה' בשעה  05.15.5102מפגש מציעים יתקיים ביום  .2.5.0
 , אריאל.2יהודה 

 

 .13, נמצא ברחוב נחשונים 33-722-20מיול מס'  .א

   

 )חניה(, נמצא מול  בניין   5ברחוב      העצמאות   22-733-23קאיה מ.ר.  .ב
 "היכל התרבות אריאל" .                                      

 
 

ניתן לראות באריאל,     0111שנת יצור  015-307 מ.ר  J03את המחפר זעיר זחלי דגם  .ג
 רחוב העבודה בסמוך למשרד הווטרינר.

 

שעה שכלי הרכב לעיל חונים במספר מקומות אשר רובים זה לזה, יתבצע סיור למקום  .ד
 הרכב החונה.

 

 .122-2710522לשאלות ובירורים לגבי מצב טכני ניתן להתקשר ל מיכאל ניפדוב   .ה
 

 
 . המציעים הינו חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרזהשתתפות ב"מפגש"  .2.5.5

 

כל משתתף יגיש תצהיר חתום ומאומת אצל עו"ד כי בדק וראה פיסית את כלי הרכב  .2.5.3
 .השונים במקומות לעיל

 

בתום מפגש המציעים ייערך פרוטוקול אשר יפרט את זהות המשתתפים, תמצית מהלך  .2.5.2
 הדברים, שאלות, תשובות והבהרות.

 

 ההצעות למכרז הגשת .2.3
 

השעה  עד  01.15.5102, לא יאוחר מיום חמישי במסירה ידנית בלבדההצעות למכרז יוגשו,  .2.3.0
 2וזאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא בלשכת מנכ"ל העירייה ברח' יהודה  ,00:55

 באריאל.  

 

  הצעות שיתקבלו לאחר מועד הגשת ההצעות יפסלו.  .2.3.5
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 שינוי לוחות זמנים .2.2
 

 מובהר, כי העירייה תקפיד על לוחות הזמנים המפורטים במסמך זה.  .2.2.0

 

עם זאת, מובהר ומודגש כי כל העירייה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי  .2.2.5
שתידרש לנמק החלטתה, לשנות את לוחות הזמנים הנוגעים להליך זה, זאת בהודעה בכתב 

 שתינתן בהתאם להוראות מסמך זה.   

 

 י תנאי המכרזשינו .2
 

כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, העירייה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי, לשנות,  .2.0
 לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה. 

 

שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד  .2.5
מתנאי המכרז. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי אלא אם ניתנה על כך בהודעה 

 שעות ממועד קבלתה.  52בכתב מטעם העירייה. המציעים יאשרו קבלת ההודעה בתוך 

 הגשת ההצעות .7

 

(, וכן, בחתימה מלאה 2עד  5כל מציע יחזיר הצעה זו כשהיא חתומה בשולי כל עמוד )עמודים מס'  .7.0
(. כמו כן, על כל מציע לחתום על ההצעה הכספית ועל נוסח ההסכם 7בסופה של ההצעה )עמוד מס' 

 )או ההסכמים( הרלבנטי להצעתו. 

 

מורשי החתימה מה תהיה של החתימה תהיה מקורית בלבד. במקרה והמציע הינו תאגיד, החתי .7.5
 ידי עו"ד.  -מטעם המציע, בצירוף חותמת התאגיד והיא תאומת על

 

על המציע לצרף להצעה זו את התמורה הכספית אותה הוא מציע עבור הרכב )בהתאם לנוסח  .7.3
 (. 7המצורף להצעה זו בעמ' 

 

במסגרת  על המציע לצרף להצעה זו את ההסכם לרכישת הרכב הרלבנטי )לפי הנוסח המצורף .7.2
ידו. מובהר, כי בהסכם המכר, אין למלא את התמורה עבור רכישת -מסמך ב'(, כשהוא חתום על

 . הרכב
 

העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל הצעה שיש בה התניה, הסתייגות,  .7.2
רכב התאמה בנוגע לזהות ה-שינוי, תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז, או בכל מקרה של אי

מילוי הפרטים; אין -לגביו מוגשת ההצעה הכספית או סכום ההצעה הכספית, או בכל מקרה של אי
באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה לפנות למציעים ולבקש הבהרה להצעה, וזאת 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

  התמורה תהיה נקובה בש"ח בלבד, כולל מע"מ. .7.7
 

. כל מציע יגיש בנפרד את הצעתו המקורית ובלתי מזוההבמעטפה סגורה  את ההצעות יש להגיש .7.5
 ויסמן אותה "מקור", ובנפרד העתק מצולם של הצעתו אותו יסמן כ"העתק".

 

( ימים מן 11תשעים ) מובהר כי ההצעה לרכישת הרכב, תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .7.3
 ך מעת לעת את המועד הקבוע בסעיף זה. המועד האחרון להגשת ההצעות. העירייה רשאית להארי
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 המחאה בנקאית .5

המציע יצרף להצעתו המחמאה בנקאית מאת בנק מסחרי ישראלי ו/או חברת ביטוח)לעיל ולהלן:  .5.0
ידו לשם רכישת רכב, רשומה -מסכום המוצע על 51%"(, בסכום המהווה הערבות הבנקאית"

 לפקודתה של עיריית אריאל. 

 

במקרה והמציע יזכה במכרז לרכישת הרכב, תהיה העירייה רשאית לפרוע את ההמחאה הבנקאית  .5.5
 ופירעון כאמור יהיה על חשבון התמורה. 

 

 העירייה תחזיר לידי המציע את המחאה הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעתו.  .5.3
 

הבלעדי, בכל מקום העירייה תהא רשאית להציג את ההמחאה הבנקאית לפירעון, לפי שיקול דעתה  .5.2
שבו המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא 

 אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז. 
 

מובהר, כי אין בזכויות העירייה כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר עומד לרשות  .5.2
 פי כל דין.העירייה בהתאם למסמכי המכרז ועל 

 

העירייה רשאית להציג לפירעון את ההמחאה הבנקאית, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס  .5.7
 ימים מראש. 2דרישתה, אך בטרם תעשה כן, תשלח למציע הודעה בכתב, בת 

 

 שונות .3
ככל שתוגש למכרז הצעה יחידה לרכישת רכב מסוים, או ככל שלאחר בדיקת תנאי הסף והציון  .3.0

האיכותי המינימאלי, יתברר לועדת המכרזים כי נותרה בפניה הצעה יחידה, היא תחליט בהתאם 
 להוראות הדין ותנמק את החלטותיה. 

 

רה כזה, המציעים לא יהיו ועדת המכרזים רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז. במק .3.5
 זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת העירייה, לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז. 

 

משתתף שיבקש  זכות עיון בהצעה הזוכה ובפרוטוקולים של ועדת המכרזים תהיה בהתאם לדין. .3.3
עבור  ( נוסף,₪)חצי   ₪ 1.2לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם לעירייה סך של 

 (.A4תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל 
 

 הליך זה כפוף לדינים החלים מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת.  .3.2
 

 המציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות. .3.2
 

ינים מקומיים כל עניין הנוגע למכרז זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, יידון אך ורק בבית המשפט לעני .3.7
 המוסמך מבחינה עניינית לדון בתביעה ואשר מקום מושבו בעיר אריאל. 

 

כל מציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, לרבות, רכישת מסמכי המכרז וביצוע בדיקות  .3.5
  נשוא המכרז. המציע לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת העירייה בגין הוצאות אלה.

 

 הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור.  בוטלה זכייתו של זוכה כלשהו, .3.3
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 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .1
 

 כתובתה של ועדת המכרזים היא במשרדי העירייה כמפורט לעיל. .1.0

 

 כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה במסמכיהם. .1.5

 

רשום, תיראה כאילו התקבלה  כל הודעה אשר תישלח על ידי העירייה לכתובת המשתתפים בדואר .1.3
( ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל 3אצל המשתתפים תוך שלושה )

 –תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה ביד 
 בעת מסירתה.

 
 
 
 
 
 

 
 חתימה ואימות חתימה

 

 

 

 

 
אני החתום מטה, ________________________ מאשר/ת בזאת כי קראתי את תנאי המכרז המפורטים לעיל, 
הבנתי אותם, וכי אני מסכים/מה לתוכנם. הצעתי הכספית מצורפת להצעה זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד 

 מהצעתי זו. 
 
  

 שם המציע + חתימה 
  תאריך: ___________

 
 
 
 
 
 
 

 תאגיד: אימות חתימה בפני עו"דבמקרה של 
 

הריני לאשר כי מר/גב' ___________ ת.ז. ___________]המוכר/ת לי אישית[ ומר/גב' ___________ ת.ז. 
______________ ]המוכר/ת לי אישית[, חתמו בפני על הצעה זו ביום ______________________, והם 

 ___. מורשים לחייב בחתימתם את ____________________
 
  

  עו"ד
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 _(3/2015מכרז למכירת רכב )מכרז מס' ___ –עיריית אריאל 
 הצעה כספית.

 
אני הח"מ, _____________________________, מגיש בזאת את הצעתי לעיריית אריאל את ההצעה  .0

 [: לא מוגשת הצעהלמחוק את הרכבים שלגביהם הבאה לרכישת הרכבים הבאים ]
 
 

 תמורה מוצעת מספר רישוי סוג הרכב
   

, שנת  כח סוס J03  03מחפר דגם 
 .0111יצור 

015-307  ₪ __________________ 

, 705, נפח מנוע 221מיול קאוואסקו 
 .5112שנת יצור 

33-722-20  ₪ __________________ 

   5257קאיה סופר טרק נפח מנוע 
 5112שנת יצור 

 

 
22-733-23 

 
 ₪__________________ 

   
 
-מן התמורה המוצעת על 51%עבור הרכב שלגביו הוגשה הצעתי, מוגשת בזאת המחאה בנקאית בסכום של  .5

 ידי.
 

 ידי.  -עבור הרכב שלגביו הוגשה הצעתי, מצורף בזאת הסכם רכישה חתום על .3
 

 
 חתימה ואימות חתימה

 
 אני החתום מטה, ________________________ מאשר/ת בזאת כי זו הצעתי הכספית לרכישת הרכבים הנ"ל.  

 
  

 שם המציע + חתימה 
  תאריך: ___________

 
 במקרה של תאגיד: אימות חתימה בפני עו"ד

 
הריני לאשר כי מר/גב' ___________ ת.ז. ___________]המוכר/ת לי אישית[ ומר/גב' ___________ ת.ז. 
______________ ]המוכר/ת לי אישית[, חתמו בפני על הצעה זו ביום ______________________, והם 

 מורשים לחייב בחתימתם את _______________________. 
 
 
  

  עו"ד
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 603-091, מ.ר.J 01מחפר זעיר זחלי מיני בגר -הסכם למכירת רכב

 מסמך ב'(  3/2015)מכרז מס' 
 נערך ונחתם בעיר אריאל ביום __________________

 
 עיריית אריאל בין

 21511, אריאל 2מרח' יהודה 
 "(העירייה)להלן: "

 מצד אחד
         

 __________________________  לבין
   ___________________ת.ז./ח.פ. 

 מרח' ______________________
      "(הקונה" -)להלן 

 מצד שני 
 
 

 "(;המכרזלהלן: " 3/2015 והעירייה פרסמה מכרז למכירת רכבים )מס'  הואיל:
 

כח סוס שנת   J03 ,03והקונה הגיש את הצעתו לרכישת רכב מסוג מחפר זעיר זחלי מיני בגר דגם  והואיל:
 "(; העתק רישיון הרכב מצורף כחלק בלתי נפרד להסכם זה;הרכבלהלן: " 01-53-07מ.ר.   0111יצור 

 
 והקונה זכה במכרז לרכישת הרכב וברצון הצדדים להשלים את העברת הבעלות ברכב לידי הקונה; והואיל:

 
 לפיכך, הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
מתחייב לקנות מאת העירייה את הרכב, וזאת העירייה מתחייבת למכור ולהעביר לקונה את הרכב, והקונה  .0

 בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובהסכם זה.
 

העירייה מצהירה כי הבעלים של הרכב וכי הרכב היה בחזקתה ובשימושה עד למועד חתימת הסכם זה, וכי  .5
צד למיטב ידיעתה, על הרכב לא מוטלים משכונות ו/או שעבודים ו/או עיקולים והוא נקי מכל זכות של 

 שלישי. 

 

 הקונה מצהיר ומאשר כדלקמן:  .3
 

כי בטרם הגשת הצעתו למכרז ראה את הרכב ובדק אותו, ומצא אותו מתאים לצרכיו ולשביעות  .3.0
 רצונו המלאה. 

 

"(, הן מבחינה חיצונית והן מבחינה מכנית/טכנית, as isכי הנו רוכש את הרכב במצבו כמות שהוא )"  .3.5
עירייה בבקשה לקבל את כל הפרטים הנוגעים למצבו של הרכב וכי במהלך הליכי המכרז הוא פנה ל

 וכי קיבל את הפרטים כאמור. 

 

לקונה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בנוגע למצבו של הרכב החיצוני,  .3.3
 המכני ו/או הטכני של הרכב, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה כנגד העירייה בעניינים אלה. 

 

ונה מצהיר כי יודע כי באחריותו הבלעדית להסדיר את העברת הבעלות ברכב על שמו, ועל הק .3.2
חשבונו, לרבות תשלום אגרת רישוי ועלות הסדרת רישוי לרכב )"טסט"( כל זאת על חשבונו. מסירת 

 הרכב תתבצע אך ורק לאחר הצגת טופס העברת הבעלות על כלי הרכב. 
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לום בגין כל דו"חות התעבורה ו/או קנסות שהוטלו בגין השימוש העירייה מצהירה ומאשרת כי כל התש .2
ברכב לפני חתימת הסכם זה, יהיה באחריותה. מובהר, כי הקונה יישא במלוא התשלומים כאמור לאחר 

 מסירת הרכב לידיו, אפילו אם טרם הושלמה העברת הבעלות על שמו. 
 התמורה:  .2

 

)במילים:  ₪בתמורה לרכב ישלם הקונה לעירייה סך של _________________  .2.0
 .)₪___________________________ 

 

מובהר כי התמורה היא עבור רכישת הרכב בלבד. הקונה יישא בכל העלויות הכרוכות בהעברת  .2.5
 הבעלות ברכב על שמו. 

 

נקאית שהקונה מסר בידיה מוסכם, כי העירייה תהיה רשאית להציג לפירעון את ההמחאה הב .2.3
 במסגרת הליכי המכרז, וכי התמורה שתתקבל, תהיה על חשבון התמורה כאמור בסעיף זה. 

 

התמורה תשולם לא יאוחר משבעה ימים מן המועד שבו תימסר לקונה הודעה בדבר זכייתו במכרז  .2.2
ייה את הזכות לרכישת הרכב. איחור בתשלום כאמור יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ויעניק לעיר

לבטל הסכם זה, ולהציג לפירעון את ההמחאה הבנקאית שהקונה מסר לידי העירייה במסגרת הליכי 
 המכרז. 

 

תנאי למסירת החזקה ברכב לידי הקונה היא תשלום מלוא התמורה כאמור בהסכם זה, והעברת הבעלות  .7
ירייה רשאית לבטל כל ברכב על שמו של הקונה במשרד הרישוי. עם מסירת החזקה כאמור, תהיה הע

 ביטוח שקיים ביחס לרכב.  
 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

 חתימת העירייה  חתימת הקונה
   

הריני לאשר כי מר/גב' ___________ 
ת.ז. ___________]המוכר/ת לי אישית[ 
ומר/גב' ___________ ת.ז. 
______________ ]המוכר/ת לי 
אישית[, חתמו בפני על הצעה זו ביום 
______________________, והם 
מורשים לחייב בחתימתם את 

 ._______________________ 
 

 

נחתם  הריני לאשר כי הסכם זה 
בהתאם לזכויות החתימה בשם עיריית 

 אריאל

   
 _______________, עו"ד  ______________, עו"ד
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 00-300-16 מיול מ.ר.-הסכם למכירת רכב

 מסמך ב'( 3/2015)מכרז מס' 
 נערך ונחתם בעיר אריאל ביום __________________

 
 עיריית אריאל בין

 21511, אריאל 2מרח' יהודה 
 "(העירייה)להלן: "

 מצד אחד
         

 __________________________  לבין
   ת.ז./ח.פ. ___________________
 מרח' ______________________

      "(הקונה" -)להלן 
 מצד שני 

 
 

 "(;המכרזלהלן: " 3/2015והעירייה פרסמה מכרז למכירת רכבים )מס'  הואיל:
 

  5112, שנת יצור 705, נפח מנוע 221והקונה הגיש את הצעתו לרכישת רכב מסוג מיול קאוואסקו  והואיל:
 "(; העתק רישיון הרכב מצורף כחלק בלתי נפרד להסכם זה;הרכב)להלן: " 33-722-20מ.ר. 

 
 והקונה זכה במכרז לרכישת הרכב וברצון הצדדים להשלים את העברת הבעלות ברכב לידי הקונה; והואיל:

 
 לפיכך, הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
העירייה מתחייבת למכור ולהעביר לקונה את הרכב, והקונה מתחייב לקנות מאת העירייה את הרכב,  .0

 וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובהסכם זה.
 

העירייה מצהירה כי הבעלים של הרכב וכי הרכב היה בחזקתה חתימת הסכם זה, וכי למיטב ידיעתה, על  .5
 הרכב לא מוטלים משכונות ו/או שעבודים ו/או עיקולים והוא נקי מכל זכות של צד שלישי. 

 

 הקונה מצהיר ומאשר כדלקמן:  .3
 

 מצא אותו מתאים  כי בטרם הגשת הצעתו למכרז ראה את הרכב ובדק אותו, ו     3.0
 לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה.           

 
 "(, הן מבחינה חיצונית והן מבחינה  as isכי הנו רוכש את הרכב במצבו כמות שהוא )"    3.5

 מכנית/טכנית, וכי במהלך הליכי המכרז הוא פנה לעירייה בבקשה לקבל את כל           
 רכב וכי קיבל את הפרטים כאמור. הפרטים הנוגעים למצבו של ה         

 
 לקונה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בנוגע למצבו של      3.3

 הרכב החיצוני, המכני ו/או הטכני של הרכב, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה           
 כנגד העירייה בעניינים אלה.          

 
 הקונה מצהיר כי יודע כי באחריותו הבלעדית להסדיר את העברת הבעלות ברכב על       3.2

 שמו, ועל חשבונו, לרבות תשלום אגרת רישוי ועלות הסדרת רישוי לרכב )"טסט"( כל               
 זאת על חשבונו.            

 

ת שהוטלו בגין השימוש העירייה מצהירה ומאשרת כי כל התשלום בגין כל דו"חות התעבורה ו/או קנסו .2
ברכב לפני חתימת הסכם זה, יהיה באחריותה. מובהר, כי הקונה יישא במלוא התשלומים כאמור לאחר 

 מסירת הרכב לידיו, אפילו אם טרם הושלמה העברת הבעלות על שמו. 
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 התמורה:  .2

 

)במילים:  ₪בתמורה לרכב ישלם הקונה לעירייה סך של _________________  2.0
____________ .)_______________ 

 

מובהר כי התמורה היא עבור רכישת הרכב בלבד. הקונה יישא בכל העלויות הכרוכות בהעברת  2.5
 הבעלות ברכב על שמו. 

 

 מוסכם, כי העירייה תהיה רשאית להציג לפירעון את ההמחאה הבנקאית שהקונה מסר בידיה       2.3
 

 במסגרת הליכי המכרז, וכי התמורה שתתקבל, תהיה על חשבון התמורה כאמור בסעיף זה.  2.2
 

התמורה תשולם לא יאוחר משבעה ימים מן המועד שבו תימסר לקונה הודעה בדבר זכייתו  2.2
במכרז לרכישת הרכב. איחור בתשלום כאמור יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ויעניק לעירייה 

זה, ולהציג לפירעון את ההמחאה הבנקאית שהקונה מסר לידי העירייה את הזכות לבטל הסכם 
 במסגרת הליכי המכרז. 

 

תנאי למסירת החזקה ברכב לידי הקונה היא תשלום מלוא התמורה כאמור בהסכם זה, והעברת הבעלות  7
ברכב על שמו של הקונה במשרד הרישוי. עם מסירת החזקה כאמור, תהיה העירייה רשאית לבטל כל 

 וח שקיים ביחס לרכב.  ביט
 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

 חתימת העירייה  חתימת הקונה
   

הריני לאשר כי מר/גב' ___________ 
ת.ז. ___________]המוכר/ת לי אישית[ 
ומר/גב' ___________ ת.ז. 
______________ ]המוכר/ת לי 
אישית[, חתמו בפני על הצעה זו ביום 
______________________, והם 
מורשים לחייב בחתימתם את 

 ._______________________ 
 

 

נחתם  הריני לאשר כי הסכם זה 
בהתאם לזכויות החתימה בשם עיריית 

 אריאל

   
 _______________, עו"ד  ______________, עו"ד
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   01-366-00קאיה סופר טרק מ.ר. -הסכם למכירת רכב
 מסמך ב'( 3/2015)מכרז מס' 

 נערך ונחתם בעיר אריאל ביום __________________
 

 עיריית אריאל בין
 21511אריאל  ,2מרח' יהודה 

 "(העירייה)להלן: "
 מצד אחד

         
 __________________________  לבין

   ת.ז./ח.פ. ___________________
 מרח' ______________________

      "(הקונה" -)להלן 
 מצד שני 

 
 

 "(;המכרזלהלן: " 3/2015והעירייה פרסמה מכרז למכירת רכבים )מס'  הואיל:
 

מ.ר    5112, שנת יצור   5257והקונה הגיש את הצעתו לרכישת רכב מסוג קאיה סופר טרק, נפח מנוע  והואיל:
 "(; העתק רישיון הרכב מצורף כחלק בלתי נפרד להסכם זה;הרכב)להלן: "  22-733-23

 
 והקונה זכה במכרז לרכישת הרכב וברצון הצדדים להשלים את העברת הבעלות ברכב לידי הקונה; והואיל:

 
 לפיכך, הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
העירייה מתחייבת למכור ולהעביר לקונה את הרכב, והקונה מתחייב לקנות מאת העירייה את הרכב,  .0

 וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובהסכם זה.
 

העירייה מצהירה כי הבעלים של הרכב וכי הרכב היה בחזקתה ובשימושה עד למועד חתימת הסכם זה, וכי  .5
מיטב ידיעתה, על הרכב לא מוטלים משכונות ו/או שעבודים ו/או עיקולים והוא נקי מכל זכות של צד ל

 שלישי. 

 

 הקונה מצהיר ומאשר כדלקמן:  .3
 

כי בטרם הגשת הצעתו למכרז ראה את הרכב ובדק אותו, ומצא אותו מתאים לצרכיו ולשביעות  3.0
 רצונו המלאה. 

 

"(, הן מבחינה חיצונית והן מבחינה as is)" כי הנו רוכש את הרכב במצבו כמות שהוא 3.5
מכנית/טכנית, וכי במהלך הליכי המכרז הוא פנה לעירייה בבקשה לקבל את כל הפרטים 

 הנוגעים למצבו של הרכב וכי קיבל את הפרטים כאמור. 

 

לקונה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בנוגע למצבו של הרכב החיצוני,  3.3
 י ו/או הטכני של הרכב, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה כנגד העירייה בעניינים אלה. המכנ

 

הקונה מצהיר כי יודע כי באחריותו הבלעדית להסדיר את העברת הבעלות ברכב על שמו, ועל  3.2
 חשבונו, לרבות תשלום אגרת רישוי ועלות הסדרת רישוי לרכב )"טסט"( כל זאת על חשבונו.  
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 עיריית אריאל
 מנכ"ללשכת 

הירה ומאשרת כי כל התשלום בגין כל דו"חות התעבורה ו/או קנסות שהוטלו בגין השימוש העירייה מצ 2
ברכב לפני חתימת הסכם זה, יהיה באחריותה. מובהר, כי הקונה יישא במלוא התשלומים כאמור לאחר 

 מסירת הרכב לידיו, אפילו אם טרם הושלמה העברת הבעלות על שמו. 
 התמורה:  2

 

)במילים:  ₪ה לעירייה סך של _________________ בתמורה לרכב ישלם הקונ 2.0
 .)___________________________ 

 

מובהר כי התמורה היא עבור רכישת הרכב בלבד. הקונה יישא בכל העלויות הכרוכות בהעברת  2.5
 הבעלות ברכב על שמו. 

 

 מוסכם, כי העירייה תהיה רשאית להציג לפירעון את ההמחאה הבנקאית שהקונה מסר בידיה 2.3
 במסגרת הליכי המכרז, וכי התמורה שתתקבל, תהיה על חשבון התמורה כאמור בסעיף זה. 

 

התמורה תשולם לא יאוחר משבעה ימים מן המועד שבו תימסר לקונה הודעה בדבר זכייתו במכרז  2.2
לרכישת הרכב. איחור בתשלום כאמור יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ויעניק לעירייה את הזכות 
לבטל הסכם זה, ולהציג לפירעון את ההמחאה הבנקאית שהקונה מסר לידי העירייה במסגרת הליכי 

 ז. המכר
 

תנאי למסירת החזקה ברכב לידי הקונה היא תשלום מלוא התמורה כאמור בהסכם זה, והעברת הבעלות  7
ברכב על שמו של הקונה במשרד הרישוי. עם מסירת החזקה כאמור, תהיה העירייה רשאית לבטל כל 

 ביטוח שקיים ביחס לרכב.  
 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

 העירייהחתימת   חתימת הקונה
   

הריני לאשר כי מר/גב' ___________ 
ת.ז. ___________]המוכר/ת לי אישית[ 
ומר/גב' ___________ ת.ז. 
______________ ]המוכר/ת לי 
אישית[, חתמו בפני על הצעה זו ביום 
______________________, והם 
מורשים לחייב בחתימתם את 

 ._______________________ 
 

 

לאשר כי הסכם זה נחתם הריני  
בהתאם לזכויות החתימה בשם עיריית 

 אריאל

   
 _______________, עו"ד  ______________, עו"ד

 
 
 
 
 
 
 

 


