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מדרשת שדה בוקר בנגב
מדרשת בן גוריון
תאריך_______:
הזמנה לקבלת הצעות
לספק למדרשת שדה בוקר בנגב
כלי רכב מ"יד שניה"
מכרז מס'1/2011 :
מדרשת שדה בוקר בנגב )להלן" :המדרשה"( מזמינה בזה הצעות לספק לה כלי רכב מ"יד שניה"
אחרי בעלות ראשונה פרטית ,ליסינג או השכרה ,בהתאם למפורט במסמכי המכרז אותם ניתן
לקבל )בהשאלה( במשרדי המדרשה בשעות העבודה מיום  25/1/2011ועד יום .10/2/2011
.1

אם המציע עוסק במסחר בכלי רכב הוא רשאי להשתתף במכרז רק אם יש לו את כל
ההיתרים והרשיונות הדרושים לעיסוק במסחר בכלי רכב.

.2

כללי המכרז:
2.1

מבלי לגרוע מהתחייבות המציע לספק את כל כלי הרכב בגינם הוא הציע הצעה
כאמור במסמכי המכרז ,המדרשה תהיה רשאית למסור את כל ההזמנה או רק חלק
ממנה לבעל ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה ואפילו אם היא איננה ההצעה
הזולה ביותר ו/או לפצל את ההזמנה או חלקיה ולמוסרם לבעלי הצעות שונים כפי
שיראה לה הכדאי ביותר בשבילה ואפילו אם הצעותיהם אינן הזולות ביותר.

2.2

המדרשה תהיה רשאית להזמין בפועל את אספקת כלי הרכב בפעם אחת או במספר
פעמים לפי שיקול דעתה במהלך  3חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במסגרת
המכרז וללא תוספת תשלום.

2.3

המדרשה תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שאינה לפי תנאי הוראות אלה או
הצעה המכילה כל הסתייגות שהיא ממסמכי המכרז או שלא תהיה חתומה כחוק על
ידי המציע.

2.4

המדרשה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים או פורמליים
באיזו הצעה שהיא במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למדרשה וכן לדחות כל הצעה
או את ההצעות כולן.

2.5

כל הצעה תשקל לפי הפרמטרים הבאים:
2.5.1

מחיר ההצעה יהווה  60%מהמשקל בשקילת ההצעה .המחיר הנמוך ביותר
יקבל  60נקודות והמחירים של יתר כלי הרכב יקבלו ניקוד באופן יחסי.

2.5.2

הערכה כללית של כלי הרכב המוצעים על ידי המציע ,ובכלל זה התייחסות
למצבו הפיזי והמכאני של כלי הרכב ,כפי שתקבע על ידי קצין הבטיחות
של המדרשה ,תהווה  20%מהמשקל בשקילת ההצעה.

2.5.3

מד האוץ של הרכב יהווה  10%מהמשקל בשקילת ההצעה.

2.5.4

הניקוד על שנת הייצור יהא כדלקמן 10 :נקודות על רכב משנת ייצור ,2010
 5נקודות על רכב משנת ייצור  ,2009רכב משנת ייצור  2008לא יקבל ניקוד
בקריטריון זה.

דוגמא :רכב  – 1מחירו ,1,000 :מד האוץ שלו  ,70,000שנת ייצור .2008
רכב  – 2מחירו ,1,500 :מד האוץ שלו  ,50,000שנת ייצור .2010
רכב  – 3מחירו ,1,200 :מד האוץ שלו  ,60,000שנת ייצור .2009
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מחיר
מד אוץ
הערכה כללית
שנת ייצור
ניקוד סופי

.3

רכב 1
60
7
)(10*50,000/70,000
13
0
80

רכב 2
(60*1,000/1,500) 40
10
19
10
79

רכב 3
(60*1,000/1,200) 50
8
)(10*50,000/60,000
20
5
83

2.6

מספר שאינו שלם יעוגל למספר השלם הקרוב .חצי נקודה תעוגל כלפי מעלה.

2.7

לאחר סגירת תיבת המכרזים ,תפנה המדרשה למציעי ההצעות הכשרות לפי כל
הוראות המכרז ושהצעתם הכספית אינה עולה על  20%מההצעה הזולה ביותר ,בכדי
שיעמידו לבדיקתה כלי רכב כאמור בהצעותיהם במכרז .כלי הרכב יועמדו לבדיקה
במקום הנמצא בתל אביב או דרומית לתל אביב .כלי הרכב כאמור יבדקו בהתאם
להוראות המכרז .על בסיס המחירים שיוצעו ,ההערכה הכללית שתבוצע ע"י קצין
הבטיחות של המדרשה והמשקל כאמור לעיל של כל אחד מהנ"ל ,תבחר המדרשה
את הזוכה או הזוכים במכרז.

2.8

יתר הוראות המכרז נכללות במסמכי המכרז לרבות החוזה ונספחיו.

2.9

המדרשה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא לרבות אם
הכספים הדרושים למימון הרכישה נשוא המכרז ,כולם או חלקם ,לא יועברו ו/או
ישולמו למדרשה ו/או לא יתקבלו בידי המדרשה או במקרה וההצעה הטובה ביותר
תעלה על מחיר האומדן או אם לא ימצאו כלי רכב ראויים בתוך פרק הזמן שהקצתה
המדרשה ובמקרה שבו בוטל המכרז כאמור ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ,לרבות
המציע שהצעתו היתה ראויה להתקבל ,זכות לתביעה ,דרישה ו/או טענה כלפי
המדרשה ו/או מי מטעמה ,לרבות בגין השבת הוצאות ,פיצויים וכיוצ"ב.

הגשת הצעות:
3.1

המציע יקרא את מסמכי המכרז כולל החוזה והמפרט הנדרש ,יבדוק את מהות כלי
הרכב אשר במכרז וכל נתון רלוונטי אחר ויכלול אותם במחירי היחידה .כל הצעה
תוגש במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה תהיה רשומה כתובת המדרשה בצרוף
המילים "מכרז מס'."1/2011 :

3.2

במכרז נקבע מחיר מרבי הבא לידי ביטוי בשיעור הנחה מינימלית ממחירון לוי
יצחק .לפיכך ,המחירים וההצעות הנם צמודים לתנודות במחיר כלי הרכב לפי
מחירון לוי יצחק .המציע רשאי להגיש הצעה לסוג אחד של כלי רכב או יותר מבין
כלי הרכב שבמכרז ,על גבי אותם מסמכי מכרז.

3.3

ההצעות הנן לשיעורי )אחוזי( הנחה ממחיר כלי הרכב במחירון לוי יצחק אותם מציע
המציע למדרשה ,לרכישת כלי הרכב השונים אשר במכרז .על המציע לרשום את
הצעתו בדיו במקום המיועד לכך בכתב ההצעה ,לחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז
ולהחזיר למדרשה את כל המסמכים החתומים כאמור לעיל במעטפות ההצעה .פרט
למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל ,לא ישנה ,יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב
במסמכים.

3.4

למרות האמור בכל מקום אחר ,כל המחירים והסכומים שיוצעו ע"י המציע יחשבו
ככוללים מע"מ כדין.

3.5

הצעת הספק תעמוד בתוקפה למשך  3חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות
במכרז והיא תהיה צמודה לתנודות במחיר כלי הרכב לפי מחירון לוי יצחק .המחיר
הקובע יהיה המחיר לסוג כלי הרכב המבוקש ,לפי מחירון לוי יצחק ,האחרון
שפורסם במועד מסירת כלי הרכב למדרשה ,לאחר הפחתת שיעור ההנחה כאמור
בהצעת המציע שהצעתו זכתה לעניין אותו כלי רכב.

3.6

כל מסמכי המכרז הנם רכוש המדרשה ,הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו
והגשתה ועליו להחזירם למדרשה עד למועד האחרון להגשת ההצעות )בין אם יגיש
ובין אם לא יגיש הצעה( .אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה
אחרת.
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3.7

להצעתו יצרף המציע גם את האישורים שלהלן:
3.7.1

אם בעל הרכב הוא תאגיד  -העתק צילומי של תעודת הרישום של התאגיד.
אם בעל הרכב אינו תאגיד  -העתק צילומי של תעודת הזהות של בעל/י
הרכב.

3.7.2

אם בעל הרכב הוא תאגיד  -אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר
מורשי החתימה מטעם התאגיד.

3.7.3

אם בעל הרכב הוא עוסק מורשה – אישור רשות המסים על כך.

3.7.4

אם בעל הרכב הוא עצמאי ו/או תאגיד ו/או עוסק בממכר כלי רכב  -אישור
תקף של רשות המסים על כך שבעל הרכב מנהל פנקסי חשבונות על פי חוק
עסקאות עם גופים ציבוריים.

3.7.5

אם בעל הרכב הוא עצמאי ו/או תאגיד ו/או עוסק בממכר כלי רכב  -אישור
תקף מפקיד השומה על שיעור מס ההכנסה שיש לנכות מהמציע במקור.

3.7.6

אם עיסוקו של בעל הרכב בממכר כלי רכב  -אישור תקף למסחר בכלי רכב.

3.8

את ההצעות יש להגיש במשרדי המדרשה בשעות העבודה ,עד ליום  10/2/2011שעה
 .12:00הצעה שתגיע למשרדי המדרשה לאחר המועד הנ"ל ,לא תתקבל.

3.9

לשם קבלת ידיעות והסברים נוספים ניתן לפנות לגבי דנה בדוא"ל
.gabbydana@gmail.com

 3.12ככל שימסרו הבהרות ,הן יהיו בכתב וישלחו לכל מציע שרכש את מסמכי המכרז
ומסר למדרשה את פרטי ההתקשרות עימו .אם תמסר הבהרה היא תכלול את
השאלה והתשובה לה .מציע לא יהיה רשאי להסתמך על מידע שימסר בעל פה.

בכבוד רב,
יגאל צחור ,מנכ"ל
מדרשת שדה בוקר בנגב
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חוזה
שנערך ונחתם במשרדי מדרשת שדה בוקר בנגב ביום ____לחודש ____שנת _____
בין:
מדרשת שדה בוקר בנגב
מדרשת בן גוריון 84990
)להלן" :המדרשה"(
מצד אחד;
לבין:
____________________בע"מ
ח.פ____________________ .
מרח'___________________________,
)להלן" :הספק"(
מצד שני;
הואיל

והמדרשה פרסמה מכרז לקבלת הצעות לרכישת כלי רכב מ"יד שניה" לאחר בעלות
פרטית ,ליסינג או השכרה;

והואיל

ועל בסיס הצהרות הספק ומצגיו בקשר ליכולתו ,ניסיונו וכושרו לספק למדרשה את
כלי הרכב כאמור בחוזה זה והצעתו במכרז ,בחרה המדרשה בהצעת הספק כהצעה
הזוכה במכרז;

והואיל

וברצון הצדדים להסדיר את ההתקשרות ביניהם במסגרת חוזה זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

כללי:
1.1

בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:
"כלי הרכב"

"מסמכי החוזה"

כלי הרכב כאמור במפרט המיוחד המצורף
כנספח ב' לחוזה זה לרבות כל אביזריהם
ובהתאם למפרט הכללי כמפורט בנספח א'
לחוזה זה .
מסמכי המכרז לרבות ההזמנה לקבלת הצעות,
הצעת הספק במכרז ,חוזה זה ונספחיו.

1.2

מסמכי החוזה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה .גילה הספק סתירה או אי התאמה
במסמכי החוזה ,יפנה הספק בכתב למדרשה שתיתן לו הוראות בכתב כיצד עליו
לנהוג.
התגלתה סתירה או אי התאמה בין הוראות שונות בחוזה ,בנספחיו ו/או בהוראות
המכרז ,תגבר ההוראה שהמדרשה תקבע כי היא לטובתה.

1.3

הספק מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה ,כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות
שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל התחייבויותיו.

1.4

הספק מצהיר בזאת כי הוא בעל כל ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על פי כל דין
לניהול עסקיו ולמכירת כלי הרכב שהוא יספק על פי מסמכי החוזה.

1.5

הספק מצהיר כי כלי הרכב הגיעו לידיו כדין והוא זכאי למוכרם על פי חוזה זה.

1.6

הספק מצהיר כי כלי הרכב טופלו בכל הטיפולים התקופתיים והאחרים ,במוסך
מורשה ובמועדים אשר נקבע לכך על ידי היצרן ו/או יבואן הרכב ,במוסך מורשה
בכפוף ובהתאם לתקנות משרד התחבורה והוראות והנחיות היצרן והיבואן.

1.7

הספק מתחייב למסור למדרשה את כלי הרכב כשהם חופשיים מכל שיעבוד ו/או
עיקול ו/או כל זכות אחרת לצד שלישי.
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בדיקת כלי הרכב ואישורם על ידי קצין הבטיחות:
2.1

כל כלי רכב אשר יציע הספק לספק למדרשה יהיה בהתאם להוראות המפרט המיוחד
והמפרט הכללי כאמור בנספחים א' ו – ב' לחוזה זה .כל כלי רכב יבדק מראש על ידי
קצין הבטיחות של המדרשה )להלן" :קצין הבטיחות"( .הספק ימסור בידי קצין
הבטיחות של המדרשה טופס בדיקה עדכני )לא יותר מ  14יום( של כלי הרכב על ידי
מכון בדיקה.

2.2

הספק יאפשר לקצין הבטיחות לבדוק את כלי הרכב במכון בדיקה בלתי תלוי לפי
בחירת קצין הבטיחות )להלן" :מכון"( .אם לא יאשר קצין הבטיחות אספקתו של
כלי רכב אשר נבדק במכון ,עקב בעיות במנוע ,בגיר או בשלדה ,הרי שעלות בדיקתו
של כלי רכב זה תחול במלואה על הספק.

2.3

הסכמת המדרשה לקבלת כלי רכב כל שהוא מותנית באישור קצין הבטיחות לכך.
מובהר כי אין באמור לעיל משום שינוי בחובתו הבסיסית של הספק לאחריות
תקינות כלי הרכב ואין בכך בכדי להטיל על קצין הבטיחות אחריות כל שהיא.

2.4

הספק יתקן על חשבונו כל ליקוי שידרש בעקבות בדיקת כלי הרכב על ידי המכון או
לבקשת קצין הבטיחות .הספק מתחייב לתקן את כלי הרכב על ידי מוסך מורשה
)לרבות הספק עצמו ,אם הנו מורשה( בכפוף ובהתאם לתקנות משרד התחבורה
והוראות והנחיות היצרן והיבואן .אישור על השלמת  /אי השלמת התיקון ינתן על
ידי קצין הבטיחות.

2.5

מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר ,מצהיר הספק ומתחייב שלא לספק למדרשה כלי
רכב שעבר תאונה מהותית ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לא יספק הספק
למדרשה כלי רכב שנפגעה שלדתו בפגיעה כל שהיא או שידוע לספק כי כלי הרכב
נפגע מהותית בעבר.

2.6

בכל כלי הרכב יבוצעו על חשבון הספק ,קודם למסירת הרכב למדרשה ,תיקוני צבע
ופחחות ,ככל הנדרש למסירת כלי רכב נקי ,תקין ושלם.

2.7

כל כלי הרכב יעברו ,על חשבון הספק ,קודם למסירת הרכב למדרשה ,טיפול פוליש
ווקס וכן ניקוי ריפודים מכתמים.

2.8

הספק מתחייב לספק את כלי הרכב כאשר הם מאובזרים בכל האביזרים המסופקים
על ידי יבואן הרכב כחלק מהאיבזור הסטנדרטי לרכב וכן בכל התוספות כאמור
בנספח א' לחוזה זה וללא כל תוספת תשלום.

2.9

היה ובתוך פרק זמן שלא יעלה על  21יום מהודעת המדרשה לספק על רצונה לרכוש
כלי רכב בהתאם למסמכי המכרז ,לא יאשר קצין הבטיחות כמות כלי רכב כנדרש
לצורך אספקתם למדרשה ,יחשב הדבר להפרת החוזה על ידי הספק בהפרה יסודית
והמדרשה תהיה רשאית ,בין היתר ,לרכוש מספק אחר את כל כלי הרכב כאמור
בחוזה זה או חלקם ,להשלמת הכמות הנדרשת ולספק לא תהיה כל טענה כלפי
המדרשה בשל כך.

מסירת כלי הרכב:
3.1

כלי הרכב שיאושרו על ידי קצין הבטיחות לאספקה למדרשה ,יסופקו בפרק זמן
שלא יעלה על  21יום מדרישת המדרשה .אי הספקת כלי הרכב או חלקם ,במועד
כאמור ,יהווה הפרה יסודית של החוזה על ידי הספק והמדרשה תהיה רשאית ,בין
היתר ,להודיע לספק על ביטולו של החוזה.

3.2

כלי הרכב כולם ,יעמדו בכל הדרישות כאמור במפרט המיוחד והמפרט הכללי,
נספחים א' ו -ב' לחוזה זה בעת מסירתם לידי המדרשה.

3.3

המדרשה רשאית לפצל את הזמנת כלי הרכב מהספק וללא תמורה נוספת לספק
ובלבד שההזמנה במהלך  3חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במסגרת
המכרז.
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התמורה:
4.1

בתמורה לאספקת כלי הרכב למדרשה בהתאם לכל הוראות חוזה זה ומסמכי
המכרז ,תשלם המדרשה לספק ,בגין כל כלי רכב שיסופק לה ,את מחיר כלי הרכב
בהתאם למחירון לוי יצחק ,האחרון הידוע במועד מסירת כלי הרכב למדרשה ,לאחר
הפחתת השיעור )האחוז( שניתן בהצעת הספק המצורפת על גבי המפרט המיוחד,
נספח ב' לחוזה זה )להלן" :התמורה"(.

4.2

התמורה בגין כל כלי רכב שימסר למדרשה בהתאם להוראות חוזה זה ,תשולם לספק
בשיק בנקאי ערוך על שם הספק ,או בהעברה בנקאית כנגד העברת רישום הבעלות
על כלי הרכב למדרשה כשהוא נקי ומשוחרר מכל שעבוד ו/או עיקול ו/או כל זכות
אחרת לצד שלישי כל שהוא.

4.3

למען הסר ספק מובהר כי התמורה הנה כוללת מע"מ והיא סופית והספק לא יהיה
זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה בגין כל כלי רכב שסיפק למדרשה על פי חוזה
זה .מן התמורה ינוכה מס במקור כדין ובהתאם לאישור שהציג הספק למדרשה.

הפרות ותרופות:
5.1

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,מוסכם בין הצדדים כי כל אחד
מהאירועים הבאים יחשב כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכה את המדרשה בכל
הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית לרבות הזכות לבטל חוזה זה:
5.1.1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכס מהותי מנכסי הספק ,כולם או חלקם והעיקול או הפעולה האמורה לא
הופסקו או הוסרו תוך  30יום ממועד ביצועם.

5.1.2

הוגשה נגד הספק התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו,
כולם או חלק מהותי מהם ,או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או נתקבלה
על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן
נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו כולם ,או חלקם,
או שהוא פנה לנושיו לקבלת ארכה או פשרה לצורך עריכת הסדר כאמור.

5.1.3

הוכח להנחת דעתה של המדרשה כי הספק הסתלק מביצוע החוזה.

5.1.4

כשיש בידי המדרשה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הספק או אדם אחר
מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם
חוזה זה או ביצועו.

5.1.5

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה
אינה נכונה ,או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המדרשה היה
בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

5.1.6

הספק הפר איזו מהתחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ולא תיקן את ההפרה
בתוך  21יום מדרישת המדרשה.

5.2

הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית ,תהיה המדרשה זכאית ,מבלי לגרוע מכל סעד או
תרופה המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,לבטל את החוזה עם הספק
לאלתר ולספק לא תהיה כל זכות לפיצוי בשל כך ,בין על פי דין ובין על פי חוזה זה.

5.3

לא יראו בשימוש המדרשה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי המדרשה
אלא אם המדרשה הודיעה על כך לספק במפורש ובכתב והספק יהיה חייב לעמוד
בכל התחייבויותיו על פי החוזה ,כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

5.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בגין כל יום עיכוב במועד מסירת כלי רכב כלשהו
למדרשה ,בחלוף  21יום מהודעת המדרשה על הזמנת כלי הרכב ,ישא הספק בפיצוי
מוסכם בסך של  300ש"ח לכל יום נוסף לכל כלי רכב וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או
תרופה אחרים העומדים למדרשה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.
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שונות:
6.1

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי חוזה זה ,כולן או
מקצתן ,לאחר ו/או לאחרים.

6.2

המדרשה רשאית להסב ו/או להמחות זכויותיה וחובותיה על פי חוזה זה ,כולן או
מקצתן ,לאחר ו/או לאחרים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.3

הסכמת המדרשה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא
תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר בעתיד .לא השתמשה או
השתהה המדרשה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ,במקרה
מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה.

6.4

בכל הקשור למערכת היחסים בין המדרשה לספק יחשב הספק כקבלן עצמאי ולא
כעובד .בכל מקרה בו יקבע אחרת ,יפצה הספק את המדרשה בכל סכום בו היא
תחויב כתוצאה מתביעה כאמור לרבות בהוצאות המשפט ובשכ"ט עוה"ד .הצדדים
מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על פי
חוזה זה הנם עובדיו של הספק ו/או של קבלן משנה עמו יש לספק קשר חוזי למתן
השרותים וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים של הספק והוא
ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום הניכויים על
פי כל דין הכרוכים בהעסקתם ולא יחולו בינם לבין המדרשה כל יחסי עובד  -מעביד.

6.5

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין בחוזה זה משום התחייבות לרכישת כמות מוגדרת ו/או
מסוימת של כלי רכב וכי חוזה זה אינו מעניק לספק בלעדיות באספקת כלי רכב
למדרשה וכי המדרשה תהא רשאית בתקופת חוזה זה ,להתקשר עם ספקים אחרים
או נוספים ,לרכישת כלי רכב לרבות פיצול רכישת כלי הרכב בין המציעים השונים
במכרז ,לפי שיקול דעת המדרשה.

6.6

המדרשה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לספק ,כל חוב ,בין קצוב ובין
שאינו קצוב ,המגיע לה ממנו .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המדרשה
לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

6.7

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם
במלואו וכי המדרשה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים,
הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם
נעשו ,קודם לחתימתו .כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו
כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והספק יהא מנוע מלהעלות כל
טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

6.8

כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי חוזה זה תנתן במסירה אישית או
במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה .הודעה שנשלחה בדואר רשום
כאמור תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען  72שעות לאחר המועד בו נשלחה מבית
דואר בישראל .הודעה שנשלחה ע"י המדרשה לספק בפקס יראו בה כאילו נתקבלה
במועד משלוח הפקס אם אושר דבר קבלתה .הודעה שנמסרה על ידי שליח תחשב
כהודעה שנתקבלה מיד עם מסירתה.

6.9

דמי ביול החוזה ונספחיו ,יחולו על הספק.

 6.10סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית ,בכל הקשור לחוזה זה או על פיו ,ניתנת בזה לבית
המשפט המוסמך בעיר באר שבע בלבד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________
המדרשה
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______________________
הספק

8
נספח א'
המפרט הכללי
כל אחד מכלי הרכב המסופקים למדרשה לפי המכרז וחוזה זה ,יענה על כל הדרישות שלהלן:
.1

יד ראשונה )מקוריות :פרטי  /ליסינג  /השכרה בלבד(.

.2

רישוי )טסט( :בתוקף לתקופה של  4חודשים לפחות ממועד המסירה.

.3

רדיו – דיסק )חדש(.

.4

הרכב ימסר עם כל המפתחות הרזרביים.

.5

הרכב ימסר עם  4צמיגים חדשים תואמים.

.6

בגלגלי הרכב יותקן סט תואם וחדש של צלחות קישוט.

.7

בכל כלי רכב יהיו בין היתר האביזרים הבאים :
7.1

גלגל רזרבי תקין.

7.2

צלב או מפתח גלגלים.

7.3

מגבה )ג'ק(.

7.4

משולש אזהרה.

7.5

אפוד זוהר.

7.6

אשפתון.

.8

הרכב ימסר עם רשיון הרכב המקורי.

.9

הרכב ימסר עם דו"ח טיפולים לכל הטיפולים שבוצעו בו בעבר עד למועד מסירתו למדרשה.

.10

כל רכב ימסר עם יפוי כח מאומת להעברת הבעלות.

.11

כל רכב ימסר עם מסמך לשחרור שיעבוד אם קיים.

______________________
הספק
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נספח ב'
המפרט המיוחד והצעת הספק

מיצובישי האנטר  GLדגם פתוח )ידני(  -קוד דגם במחירון לוי יצחק 1590052
לחודש .1/11
מאפיינים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

יצרן ודגם הרכב :מיצובישי ,האנטר GL
דגם פתוח ,הנעה 4 X 4
נפח מנוע 2500 :סמ"ק.
אחוז הנחה ממחיר המחירון _________
גיר :ידני.
)כולל מע"מ(
שנת ייצור 2009 :ומעלה.
מקור :פרטי/ליסינג/השכרה
* ההנחה הנה לכל כלי רכב.
מד אוץ :עד  80,000ק"מ.
אין לציין הנחת כמות.
קוד דגם במחירון לוי יצחק 1590052
לחודש .1/2011
מינימום הנחה מהמחירון___% :הנחה
כמות כלי הרכב במכרז2 :
הצעת הספק

מחיר מרבי לרכב לדוגמא) :מחירון :(1/1/11
 149,000ש"ח *  ___%הנחה =
__________ ש"ח )כולל מע"מ(.
.1

אנו הח"מ ,מתכבדים ליתן הצעתנו במכרז כאמור לעיל.

.2

הצעתנו זו תעמוד בתוקפה למשך  3חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

.3

הצעתנו צמודה לתנודות במחיר כלי הרכב לפי מחירון לוי יצחק והמחיר הסופי על בסיס
הצעתנו יקבע בהתאם לנתונים כאמור לעיל ,מחושבים על בסיס המחירון שפורסם
לאחרונה לפני מועד מסירת כל כלי רכב למדרשה.
בכבוד רב,
______________________
תאריך חתימת הספק
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______________________
הספק

