
 

 

 12-43מכרז פומבי מס' 

 41-231-55 –מקס, מס' -די לרכישת רכב ותלהצע

 הנכם מוזמנים להציע הצעות לרכישת הרכב הבא: .1

מס' ק"מ  מס' רישוי  דגם  יצרן

 בערך

מועד עליה 

 לכביש

 הערות  תוקף רישוי

 TFS87 איסוזו

 תא כפול

 משא סגור 11197133 713916 050999 23-243-55

 וו גרירה

 

 – בטלפון חיים תבובתאום מראש עם מתחם המועצה יהיה לראות את הרכב ב ניתן  .3

 .27/72/1712עד  12/70/12החל מתאריך  ה0-בימים א 953-4320792

הרכב נמצא בשימוש המועצה והוא נמכר כפי שהוא ובמצבו כפי שהוא מכל בחינה שהיא  .2

ליום פרסום המכרז0 וכי ולרבות מן הבחינה הפיזית0 המכאנית0 המשפטית ו1או האחרת נכון 

אין למועצה כל אחריות לבדיקתו ו1או למצבו ולקונה לא תהיה כל טענה או תביעה או 

 דרישה בגין כך כנגד המועצה.

 מובהר בזאת כי ההצעה הזוכה ביחס לרכב תהיה ההצעה היקרה ביותר. .4

 העתק של טופס הצעת מחיר מצורף בזה. המציע נדרש למלא אותו ולחתום עליו. .5

טיוטת חוזה הרכישה מצורפת. המציע נדרש לחתום על כל עמוד בחוזה ובמקרה של תאגיד  .7

 חתימה של מורשה חתימה בתאגיד בתוספת חותמת התאגיד.

 50999בצירוף מחיר שקבעה לשם כך המועצה0 ההצעה בכתב יש להגיש על טופס הצעת  .6

 כערבות למכרז.   בערבות בנקאית או שיק בנקאי לפקודת המועצה האזורית הר חברון₪ 

כמו כן יש לצרף להצעה את טיוטת  החוזה שצורפה למכרז כשהיא חתומה על ידי המציע.  .2

מי שלא יגיש את ההצעה על גבי טופס ההצעה חתומה ו1או לא יצרף את נוסח טיוטת 

 החוזה כשהיא חתומה על ידו0 הצעתו תיפסל על הסף. 

תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי את ההצעות יש להגיש ידנית בתוך מעטפה סגורה0 ב .0

 .21:47בשעה  27/72/1712המועצה באזור התעשייה מיתרים עד ליום 

המציע שהצעתו תתקבל יהיה חייב לחתום על הסכם הרכישה ולשלם את מלוא התמורה0  .19

 ימים מיום שתימסר לו בכתב הודעה על זכייתו.  6כל זאת בתוך 

  



 

 

כם הרכישה במועד כאמור0 השיק דלעיל יוצג מציע שלא ישלם כאמור ו1או לא יחתום על הס .11

 לפירעון והמועצה תהיה רשאית להודיע על ביטול זכייתו. 

סך השיק ייחשב כפיצוי מוסכם ולא יוחזר למציע בכל מקרה שהוא0 וזאת מבלי לגרוע מכל 

 סעד אחר העומד לטובת המועצה עפ"י כל דין.

 . haimt@hrhevron.co.il: מיילב חיים תבו לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב בלבד למר  .13
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 טיוטא לחוזה מכר לרכב

 08/202110/ –שנערך במועצה האזורית הר חברון, א"ת מיתרים, בתאריך 

 _________________________                                              חברוןבין מועצה האזורית הר 

 הקונה או הרוכש –המוכר או המועצה                                                        צד ב'  –צד א' 

 

 הואיל והמוכר מצהיר ומתחייב כי הינו הבעלים הרשום של  הרכב הבא:

מס' ק"מ  רישוי מס'  דגם  יצרן

 בערך

מועד עליה 

 לכביש

 הערות  תוקף רישוי

 TFS87 איסוזו

 תא כפול

 משא סגור 11197133 713916 050999 23-243-55

 וו גרירה

 

 )להלן: "הרכבים"(  

 

ל ו)להלן: "המכרז"( למכירת הרכב הנ"ל0 הכ 24-31והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל:

 המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.כמפורט במסמכי המכרז 

 

והקונה הגיש הצעתו למכרז שפרסמה וועדת המכרזים של המועצה ובהחלטתה מיום  והואיל:

אישרה וועדת המכרזים של המועצה את הצעתו של הקונה והכריזה  9019213931

 ;55-231-41עליו כזוכה לרכישת הרכב1ים מספר 

 

והמוכר מצהיר כי הרכב1ים נקי1ים מכל חוב ו1או שיעבוד ו1או עיקול ו1או זכויות בצד  והואיל:

 ג' כלשהן; 

 

והמוכר הציע לקונה לרכוש את הרכב1ים0 והואיל והקונה מעוניין לרכוש את הרכב1ים   והואיל:  

 במצבם כמות שהם; 

 

ומצאו מתאים לכל והרוכש מצהיר כי בדק את הרכב באמצעות מומחה לפני הרכישה  והואיל:

מטרותיו0 וכי אין לו טענה ביחס למצבו המשפטי ו1או המכאני ו1או הפיזי ו1או האחר 

 ואין לו כל טענה ו1או דרישה ו1או תביעה בקשר לכך;

  



 

 

 והצדדים מעוניינים לעגן את תנאי ההתקשרות בניהם בהסכם ערוך בכתב; והואיל:

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כלהלן;

להסכם זה והצעת הרוכש במסגרת המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם המבוא  .1

 זה.

 המוכר מוכר בזה לקונה את הרכב. .3

 הצדדים קובעים בזאת את מחיר כל רכב בהתאם להצעת המחיר שהוגשה למכרז: .2

 )להלן: "הרכב"( לסך כולל של ___________ש"ח. 23-243-55 מ.ר. רישוי

למוכר  המחאה בנקאיתרכב ישולמו בשל ה₪    סך מלוא התמורה בסך של  .4

 החתימה על הסכם זה.  במעמד

מובהר בזאת כי הרכב אינו חדש ואינו "יד ראשונה"0 וכי נעשה בו שימוש לצרכיו  .5

 השונים של המוכר במשך מספר שנים וכי אין למוכר אחריות כלשהיא לגביו.

הרוכש מצהיר כי הוא קונה את הרכב במצב כפי שהוא היום0 לאחר שבדק היטב את  .7

מצבו המכני והפיזי ואת כלל המערכות וכן את המצב המשפטי ו1או האחר מכל בחינה 

 שהיא0 וכי אין ולא יהיו לו כל טענות ו1או דרישות ו1או תביעות כלפי המוכר בעניין זה. 

6.  

a. רכב על שמו בכל פנקס המתנהל עפ"י כל דין הקונה אחראי להעביר את הבעלות ב

שעות מרגע חתימת הסכם זה. המוכר יחתום על מסמכים הנחוצים לשם  42תוך 

העברת הזכויות בכפוף לכך שהקונה שילם את מלוא התמורה ומלא את כל 

 התחייבויותיו כאמור בהוראות הסכם זה והמכרז. 

b. .התשלום עבור אגרת העברת בעלות תשולם ע"י הקונה 

c.  עם תשלום מלוא התמורה והעברת הבעלות על שם הקונה במשרד הרישוי תימסר

  החזקה ברכב לידי הקונה. 

עם חתימת החוזה לקונה לא תהיה שום עילה לתביעה בגין מצב תקינות הרכב  .2

 ובטיחותו.

0.  

a.  המוכר מתחייב ומצהיר בזאת כי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברישיון המקורי

נעשו שינויים כלשהם המחייבים שינוי ו1או תיקון הרישיון של הרכב0 כי לא 

 המקורי. 

b.  החלים על הרכב  –מכל סוג שהוא  –כל המיסים0 האגרות0 הקנסות והתשלומים

ו1או על השימוש בו עד למועד החתימה על הסכם זה  יחולו על המוכר ומיום זה 

 ואילך יחולו על הקונה.    

 



 

 

     

c. ידית יי הצד השני לשלמו ולדרוש השבתו המתשלום החל על צד לחוזה רשא

 .5%בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שנתית בשיעור של 

מוסכם בין הצדדים כי מרגע מסירת החזקה על הרכב לידי הקונה0 לא תהיה המועצה  .19

אחראית בכל דרך שהיא לנעשה ברכב ועם הרכב0 והאחריות הבלעדית לנעשה עם 

ף או לרכוש בגין הרכב והשימוש בו יהיה מוטל הרכב וברכב0 וכן כל נזק שייגרם לגו

 באופן בלעדי על הרוכש.

ידוע לקונה כי עם חתימת ההסכם והעברת הבעלות פג תוקף הביטוח על הרכב ועל  .11

הקונה לבטח את הרכב על שמו על חשבונו ועל אחריותו0 מיום החתימה על הסכם זה 

 ואילך.

 לראייה, באו הצדדים על החתום

 

 מועצה אזורית הר חברוןחתימת המוכר: 

 

 

 חתימת הקונה: 

 ח.פ.: 

 

 

 ת.ז.: 

 כתובת: פארק תעשיות מיתרים, ד.נ. הר חברון

 

 

 כתובת: 

 טלפון:

 

 

 טלפון: 

 

 



 

 

 טופס הצעת מחיר לרכישת רכב

 לכבוד:

 מועצה אזורית הר חברון

_______ 

 הנדון: הצעת מחיר

            אני _____________________ ת.ז.1 ח.פ. __________________________ 

כתובת _________________0 מייל __________________0  טלפון _______________ נייד 

____________________ 

 מחיר הצעתי לרכישת הרכב :

מס' ק"מ  מס' רישוי  דגם  יצרן

 בערך

מועד עליה 

 לכביש

 הערות  רישויתוקף 

 TFS87 איסוזו

 תא כפול

 משא סגור 11197133 713916 050999 23-243-55

 וו גרירה

 

 מצ"ב:

רשום לפקודת המועצה האזורית הר 0₪  50999 -ערבות בנקאית )או שיק בנקאי( בסך  .1

 חברון בגין כל רכב אותו אני מעוניין לרכוש.

ימי עבודה  6התמורה שהצעתי תוך השיק יגבה במידה ולא אחתום על החוזה ואשלם את  .3

מהיום שבו תודיעו לי בכתב על זכייתי. באם לא אשלם תוך המועד הנ"ל0 הרי שמבלי לפגוע 

בזכותכם להגיש את השיק לפירעון ו1או כל סעד אחר המגיע לכם לפי כל דין והמכרז0 תהיו 

 זכאים להודיע לי על ביטול זכייתי.

שעות לאחר תשלום מלוא  34ל חשבוני בתוך ביצוע העברת בעלות יתבצע על ידי וע .2

התמורה. החזקה תועבר אלי רק לאחר תשלום מלוא התמורה ורק לאחר העברת הבעלות 

 במשרד הרישוי0 והצגת ביטוחים חדשים לרכב.

 ידוע לי כי אם אזכה0 אהיה חייב לרכוש את הרכב. .4

המועצה לא תהיה ידוע לי כי הרכב יימכר לי במצבו הנוכחי ביום הגשה הצעה זו0 וכי  .5

אחראית לגבי מצבו המכני ו1או הבטיחותי ו1או החיצוני ו1או הפיזי ו1או המשפטי ו1או 

האחר של כלי הרכב0 ולא אוכל לבוא אליה בטענות ו1או בדרישות ו1או בתביעות כלשהן 

 בהקשר זה.

 שם: _________________ חתימה: _______________ תאריך: __________________

 

 


