מכרז מכירת כלי רכב אובדן להלכה
מס'  / 02-2022ש

המועד האחרון להגשת הצעות יחול בתאריך  14.08.22בשעה 15.00

הזוכה יגיע למגרש מקורות עם משאית גרר !

שם המציע__________________ :

מכרז מס'  /02-2022ש למכירת כלי רכב אובדן להלכה
תנאי המכרז
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לרכישת כלי רכב משומשים במצב
אובדן להלכה של מקורות ו/או של חברת הבת של מקורות – שח"ם מקורות ביצוע בע"מ ,הכל בהתאם לאמור
במסמך זה ובכל צרופותיו.
תקנה  309לתקנות התעבורה ,תשכ"א ,1961-שכותרתה "שימוש ברכב שניזוק" ,קובעת כי אין להשתמש בכלי רכב
אם נגרם בו נזק למערכת ההיגוי ,לבלמים ,לשלדה ,לקורת האורך ,לקורת הרוחב ,לחלקי המרכב שמעבר לקו ציר
הגלגלים הקדמיים והאחוריים ,למסגרת גג המרכב ,לרצפת המרכב בתא הנוסעים או למערכת המתלים הקדמיים
והאחוריים או נזק שגרם לפתיחת כריות אוויר ,לרבות נזק בטיחותי (להלן" :רכב במצב אובדן להלכה") ,אלא לאחר
שהרכב תוקן ב"מפעל" וניתנה עליו תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי של "מפעל בודק" בהתאם לטופס המיועד לכך
בתקנות הנ"ל (להלן" :תעודת בדיקה").
"מפעל" – מפעל בעל רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) ,התש"ל;1970-
"מפעל בודק" – מפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה שהורשה לכך לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים
ומפעלים לכלי רכב) ,התש"ל;1970-
"נזק בטיחותי" – נזק שגרם לעיוות ,הסטה ,סדק או שבר מהותיים באחד מעמודי המרכב ,במסגרת גג המרכב,
באחת מקורות השלדה הקדמית או האחורית שבין ציר הגלגלים הקדמיים והאחוריים ולפגיעה במרכב הרכב שגרמה
לעיוות או לשינוי במבנה הגאומטרי של רצפת המרכב ,למעט נזק לחלקים הניתנים לפירוק ולהחלפה באמצעות
ברגים ולא באמצעות ריתוך.
על קונה הרכב לפעול בהתאם להוראות תקנה  309לתקנות הנ"ל .בנוסף ,על קונה הרכב למנות ,על חשבונו,
שמאי רכב בלתי תלוי שיאושר ע"י מקורות מראש ובכתב ,שילווה את שלבי תיקון הרכב ,יוודא שהרכב תוקן במפעל
בהתאם לנוהל משרד התחבורה ושנתקבלה תעודת בדיקה תקפה בהתאם לנדרש ,וידווח למקורות בהתאם
להנחיותיה ולרשות הרישוי בהתאם לדין .לאחר ששמאי הרכב ידווח למקורות ולרשות הרישוי שכל הדרוש תיקון
תוקן ונתקבלה תעודת בדיקה כאמור ,ולאחר שנרשם ברישיון הרכב כי הנזק הבטיחותי תוקן ונבדק בהתאם לתקנות,
תועבר הבעלות בכלי הרכב ממקורות לידי הקונה.
הקונה מתחייב כי תהליך תיקון הרכב כאמור יסתיים לא יאוחר מ 90-ימים ממועד מסירת הרכב .מקורות תהא
רשאית אך לא חייבת להאריך את התקופה הנ"ל ככל שלפי שיקול דעתה חל עיכוב בנסיבות שבאופן בלעדי אינן
בשליטת הקונה .ככל שחלף המועד והרכב לא תוקן ,או שהרכב תוקן אך לא קיבל תעודת בדיקה מכל סיבה שהיא,
אז הרכב יוחזר לידי מקורות בגרירה על חשבון הקונה ,ובמקרה כאמור לא תוחזר התמורה ששולמה למקורות וזו
תישאר בידיה.
דו"ח שמאי עבור כלי הרכב הנ"ל יוצמד על שמשת חלון כלי הרכב ,מציע המעוניין בכך רשאי לבקש עותק מדו"ח
השמאי.
לפרטים נוספים אודות יישום תקנה  309לתקנות הנ"ל ומתווה העברת הבעלות ברכב ראו תנאי מסמך זה להלן,
מסמך תנאים מיוחדים נספח ד' המצורף ותצהיר הקונה נספח ב' 1המצורף.
קבלת מסמכי המכרז
הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום .מסמכי ההליך מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת
 WWW.MEKOROT.CO.ILתחת לשונית "מכרזים".
בנוסף ניתן לקבל את מסמכי ההליך במטה מקורות ברח' לינקולן  9תל אביב-יפו ובתחנת מקורות אשר – שער
העמקים ,בין צומת עמקים לבין קיבוץ שער עמקים (כתובת ב" :waze -מקורות – תחנת אשר").

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הם:
א .תנאי המכרז – מסמך זה.
ב .פרטי המציע – נספח א'.
ג .טופס הצהרת המציע – נספח ב'.
ד .תצהיר – נספח ב'.1
ה .רשימת כלי רכב – נספח ג'.
ו .תנאים מיוחדים – נספח ד'.
תנאי סף
 .1רשאים להגיש הצעה לרכישת רכבים המפורטים בנספח ג' מציעים שעומדים בתנאי הסף המפורטים להלן,
כמוכח ע"י הצגת המסמכים המתאימים בהתאם לפירוט אשר בסעיף זה:
 1.1המציע בעל תו-סוחר על פי סעיף  9לפקודת התעבורה [נוסח חדש] ורשיון סחר בהתאם לפרק  2סימן ג'
לתקנות התעבורה ,תשכ"א .1961-להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף תו-סוחר ורשיון סחר בתוקף
במועד האחרון לקבלת הצעות במכרז זה.
 1.2המציע הנו עסק המורשה על פי דין לעסוק בפירוק כלי רכב בהתאם לחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות
בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) ,תשנ"ח ,1998-ועסק המורשה על פי דין לעסוק בתחום פחחות
וצביעת כלי רכב .להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף העתק רשיון עסק הכולל את פריטי רישוי 8.7א,
8.7ב ו8.9-א לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג ,2013-בתוקף במועד האחרון לקבלת
הצעות במכרז זה.
 1.3המציע הינו בעל( :א) רישיון תקף ממשרד התחבורה להחזקת מפעל לתיקון מרכבים (סימול מקצוע )070
וגם מפעל לצבעות רכב (סימול מקצוע  ,)100או לחילופין( :ב) רישיון תקף למועד הגשת ההצעה ממשרד
התחבורה להחזקת מפעל לתיקון מרכבים (פח פיברגלס) וצבעות רכב (סימול מקצוע  ,)100/070והכל על
פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) ,תש"ל .1970 -להוכחת העמידה בתנאי
סף זה יש לצרף להצעה העתק רשיון/ות כנדרש ,בתוקף במועד האחרון לקבלת הצעות במכרז זה.
 1.4על המציע לצרף להצעתו תצהיר מלא ,חתום ומאומת ע"י עו"ד ,לפיו כלי הרכב יתוקנו בהתאם לתקנה 309
לתקנות התעבורה ,תשכ"א 1961-ובהתאם למסמך תנאי המכרז ,בנוסח המצורף כנספח ב'.1
כלי הרכב הנמכרים
2
3
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כלי הרכב המוצעים למכירה הינם כלי רכב במצב אובדן להלכה – כמפורט ברשימה המצורפת כנספח ג' למסמך
זה (כל כלי רכב המופיעים בנספח יקראו לעיל ולהלן ביחד ולחוד" :כלי הרכב").
ניתן לראות את כלי הרכב בתחנת מקורות אשר  -שער העמקים ,וזאת בתאריכים  07.08.22עד  14.08.22בין
השעות  8.00עד .15.00
כלי הרכב יוצגו למציעים כשהם סגורים.
כלי הרכב נמכרים במצבם כמו שהם ( )as isוללא רשימת ליקויים כל שהיא למעט כמפורט בנספח ג' וכמפורט
בדו"ח השמאי המוצמד על שמשת חלון כלי הרכב ולמתחייב על פי כל דין.
מקורות אינה אחראית לגבי טיב כלי הרכב ,שלמותם או תקינותם והקונה לבדו יהיה אחראי לכל פגם ,גלוי או
נסתר שיתגלה בכלי הרכב.
מציע המעוניין בכך רשאי לבקש עותק מדו"ח השמאי.
כלי הרכב המוצעים למכירה עומדים במגרש כחודשיים ומקורות אינה אחראית למצבר או על טיב המצבר.

הגשת הצעות לרכישת כלי רכב
 5המציע יגיש את הצעתו בהתאם למפורט בסעיף  12להלן ,במעטפה סגורה ,באמצעות הכנסתה ביד לתיבת
המכרזים הנמצאת במשרדי מקורות ,ברחוב לינקולן  9תל אביב-יפו ,או לתיבת המכרזים הנמצאת בתחנת
מקורות אשר – שער העמקים ,וזאת בתאריכים  14.08.22- 07.08.22בין השעות  8.00עד  ,15.00ולא יאוחר
מיום  14.08.22בשעה ( 15:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות").
לא ניתן להגיש הצעה בכל דרך אחרת.
מובהר כי כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד בגין כל כלי רכב ,באופן בו אם מציע יגיש הצעות בגין
אותו כלי רכב לתיבות מכרזים שונות אזי כל הצעותיו בגין אותו כלי רכב תיפסלנה או שמקורות תתחשב
בהצעה הגבוהה ביותר מבין הצעות המציע ,לפי שיקול דעתה של מקורות.
 6לא תתקבלנה הצעות שתוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.
הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות ,מכל סיבה שהיא  -תיפסל ולא תידון.
 7הצעות המציעים יהיו בתוקף לתקופה של  30יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
 8מציע רשאי להגיש את הצעתו ביחס לאחד מכלי הרכב המופיע ברשימת כלי הרכב נספח ג' ,מספר כלי רכב או
כולם .בכל מקרה בחינת ההצעות תהיה ביחס לכל כלי רכב בנפרד.
 9על המציע להגיש את הצעתו בכתב ברור ולחתום במקומות המיועדים לכך .מחיקות ,שינויים ,או תוספות עלולים
להביא לפסילת ההצעה.
 10מציע לא יגיש הצעה הכוללת התניה או הצרה כל שהיא ובכלל זה לא יתנה הצעתו בזכייה במספר פריטים
מסוים או בפריט כל שהוא או באי זכייה כל שהיא.
 11במכרז זה לא נדרשים המשתתפים לצרף להצעתם ערובה כלשהי לקיום הצעתם .יחד עם זאת ,המציע
מחויב ברכישת כל כלי הרכב שהצעתו לגביהם הוכרזה כהצעה הזוכה .ככל שמשתתף מסוים הגיש הצעות
למספר כלי רכב ,וחזר בו מחלק מהצעותיו לאחר הכרזה על זכייתו באותן הצעות או חזר בו לאחר המועד
האחרון להגשת הצעות מהצעותיו לגבי חלק מכלי הרכב שאלמלא כן היו מוכרזות כהצעות הזוכות ,אזי
מקורות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע שדינה של חזרה מחלק מההצעות דינה כחזרה
מכל ההצעות שהגיש המציע .כמו כן ,מקורות תהיה רשאית שלא לקבל הצעות מהמציע במכרזים עתידיים
שמקורות תפרסם כאמור בסעיף  15להלן.
 12הצעת המציע תכלול את כל האמור להלן:
א .פרטי המציע שלמים ומלאים בהתאם לנדרש בנספח א' במסמך זה.
ב .מסמכים ,אישורים ,תצהירים ואסמכתאות להוכחות העמידה בתנאי הסף לרבות תצהיר נספח ב'.1
ג .מסמך תנאי מכרז זה וצרופותיו כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד במקום המיועד לכך.
ד .רשימת כלי הרכב נספח ג' כאשר שמו של המציע מפורט בה במקום המיועד לכך והמציע מילא את מחיר
הצעתו בכל שורה ביחס לכלי הרכב אותם הוא מבקש לכלול בהצעתו .המחירים המוצעים יהיו בשקלים
וללא תוספת או הצמדה כל שהיא.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה בו חל/יחול מע"מ מסיבה כלשהי על כלי רכב ,יראו את המחירים
המוצעים ככוללים את המע"מ בתוכם.
ה .מכתבי הבהרה ,ככל שיהיו ,חתומים ע"י המציע.
בחירת ההצעה הזוכה ,מתן הודעות למציעים וקבלת הרכבים
 13בחירת ההצעה הזוכה תעשה על פי אמות מידה כספיות בלבד ( 100%מחיר) ,ביחס לכל כלי רכב בנפרד.
 14להווי ידוע למציעים כי בכוונת מקורות לערוך הערכות שווי חיצוניות ו/או פנימיות לכלי הרכב .מקורות שומרת
לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדחות כל הצעה הנמוכה מהערכת השווי של כלי הרכב.
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מקורות תהיה רשאית שלא לקבל הצעות ממציע שנסוג מהצעתו או לא מימש את הצעתו לרכישת כלי רכב
ממקורות בחמש השנים האחרונות ,אף אם הצעתו הכספית תהיה גבוהה יותר.
למציעים שהצעתם ביחס לכלי הרכב התקבלה תימסר הודעה על קבלת הצעה בטלפון או בכתב.
למציעים שהצעתם לא התקבלה תשלח הודעה על ידי מקורות בכתב בהתאם לפרטי המציע כפי שנמסרו על
ידו בהצעתו .בכל מקרה בו לא תודיע מקורות למציע בתוך תקופה של  30יום מהמועד האחרון להגשת הצעות
כי הצעתו ביחס לרכב כלשהו התקבלה ,יחשב הדבר כאי -זכייה במכרז.
על המציעים שהצעתם ביחס לכלי הרכב כלשהו התקבלה לפנות למקורות להמצאת אישור הבנק על תשלום
מחיר כלי הרכב ,ועם פרטי סידורי הוצאת כלי הרכב ממגרש מקורות בגרירה ל"מפעל" אשר הוגדר בהצעתם
בו יתוקנו כלי הרכב ועם פרטי שמאי הרכב מטעמם לאישור מקורות .על הזוכים להגיע למשרדי מרחב הצפון
ברחוב טובים  ,2א.ת .חוף שמן ,חיפה ,מחלקת תחבורה ,בתוך  10ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתם.
מציעים שהצעתם זכתה ידרשו לשלם את מלוא התמורה בגין כלי הרכב בהתאם להצעתם .תשלום התמורה
יעשה באמצעות הפקדת התמורה בבנק ,בחשבונה של מקורות (פרטי החשבון ימסרו לזוכים) .יש למסור
למקורות את אישור הבנק על ביצוע ההפקדה כאמור .מובהר כי לא ניתן לשלם את התמורה במקורות מרחב
הצפון מחלקת תחבורה ,בין במזומן ,בין בהמחאה בנקאית או בהמחאה אישית ,אלא רק בבנק כאמור.
העברת בעלות על כלי הרכב תבוצע על ידי הזוכה ועל חשבונו ,בכפוף להסדרת התשלום בגין כלי הרכב ,לאחר
ששמאי הרכב ידווח למקורות ולרשות הרישוי שכל הדרוש תיקון תוקן ונתקבלה תעודת בדיקה כאמור ,ולאחר
שנרשם ברישיון הרכב כי הנזק הבטיחותי תוקן ונבדק בהתאם לתקנות.
הקונה מתחייב כי תהליך תיקון הרכב כאמור יסתיים לא יאוחר מ 90-ימים ממועד מסירת הרכב .מקורות תהא
רשאית אך לא חייבת להאריך את התקופה הנ"ל ככל שלפי שיקול דעתה חל עיכוב בנסיבות שבאופן בלעדי אינן
בשליטת הקונה .ככל שחלף המועד והרכב לא תוקן ,או שהרכב תוקן אך לא קיבל תעודת בדיקה מכל סיבה
שהיא ,אז הרכב יוחזר לידי מקורות בגרירה על חשבון הקונה ,ובמקרה כאמור לא תוחזר התמורה ששולמה
למקורות וזו תישאר בידיה.
בלקיחת הרכב לרשותו בטרם העברתם הבעלות ,הקונה לוקח על עצמו את מלוא האחריות לכל פעולה אשר
תעשה ברכב ולכל נזק אשר עשוי להיגרם לרכב או ע"י הרכב ולהפרת הוראות כל דין על ידי הרכב ו/או בקשר
לרכב ,החל ממוע ד מסירת הרכב ,והכל כמפורט במסמך תנאים מיוחדים נספח ד' ובתצהיר נספח ב'1
המצורפים.
כלי הרכב יימסר במגרש מקורות בו הוצג במסגרת הליך זה עם הצגת תעודת מסירה מקורית .על הזוכה להוציא
את כלי הרכב ממגרש מקורות תוך  7ימים ממועד מתן תעודה המסירה.
ניתן לקבל את כלי הרכב בימים א' – ה' בשעות  8.00עד  15.00בתאום מראש.
מקורות שומרת על זכותה לבחור "זוכה לאחר זוכה" כך שבמידה והזוכה הראשון מסיבה כל שהיא ימשוך את
הצעתו ו/או לא ימציא את המסמכים הנדרשים בהליך זה לשביעות רצונה של מקורות ו/או מכל סיבה שהיא לא
יוכל למלא אחר התחייבויותיו ו/או לא מילא אחר התחייבויותיו ,תהא רשאית מקורות לבטל את זכייתו ולהכריז
על המציע הבא אחריו כזוכה בהליך.

תנאים מיוחדים
 26הגשת הצעה לקניית כלי רכב בהליך נשוא מסמך זה כפופה לתנאים המיוחדים המצורפים להלן המסדירים את
זכויות וחובות הצדדים.
על המציע לקרוא בעיון בסעיפים אלו ,ובעצם הגשת הצעתו יראו אותו כמי שמסכים לכל האמור בהם.
פרטים נוספים
 27לבירורים ,שאלות והבהרות ניתן לפנות עד לתאריך  11.08.22שעה  15:00למר איציק אסולין בטלפון שמספרו
.073-3523536

תשובות לשאלות הבהרה רלוונטיות תפורסמנה באתר האינטרנט של מקורות ,ותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמך
זה .מובהר כי על המציע חלה האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן בהבהרות מקורות למכרז וכן בעדכונים
שוטפים אשר יפורסמו כאמור.
מקורות רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן לא ברורות ,כלליות ,לא ענייניות ,מחמת החשש לחשוף
מידע חסוי או מכל טעם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר בזאת כי למקורות שיקול הדעת הבלעדי לשנות את מסמכי ההליך ותנאי ההתקשרות בהתחשב בשאלות
אשר תופנינה אליה וכי אין בכך כדי להטיל על מקורות חובה כלשהי בהקשר זה.
למען הסר ספק ,רק תשובות מקורות אשר תימסרנה בכתב ,הן אשר תחייבנה את מקורות ותהוונה חלק בלתי
נפרד ממסמכי הליך זה ואין להסתמך על תשובה שניתנה בע"פ בלבד.
שונות
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מקורות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,והיא תהיה רשאית לפי שיקול
דעתה הבלעדי לדחות את ההצעות כולן או חלקן ולנהל מו"מ עם המציעים ,כולם או חלקם  -והכל בהתאם לתנאי
מכרז זה.
מקורות שומרת את הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבטל הליך זה בהתאם לצרכיה ובהתאם להוראות
כל דין ,לצאת בהליך חדש ,או לעדכן הליך זה או מועדיו בכל עת ,וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או
לשפותם/לפצותם.
מקורות תהא רשאית לפנות למי מהמציעים בדרישה לקבלת הבהרות או השלמת מסמכים ככל הנדרש ,מבלי
שייחשב הדבר כהגשת הצעה חדשה למקורות .על המציע להבהיר כל פרט עפ"י דרישת מקורות .מקורות תהיה
רשאית לפסול כל הצעה אשר בין היתר ,לא הובהרה במלואה עפ"י דרישותיה ו/או כל הצעה שהינה חסרה,
מוטעה או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא ההליך.
מובהר למען הסר כל ספק כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז ובהשתתפות
במכרז ,תחולנה על המציע בלבד ,וכי המציע יישא על חשבונו במלואו הוצאותיו ואינו זכאי לכל שיפוי ו/או החזר
כספי שהוא.
מסמך זה ,על צרופותיו הוא קניינה של מקורות ,ואין לעשות בו כל שימוש אלא לצורך הגשת ההצעה למתן
השירותים.

נספח א'
פרטי המציע
שם פרטי
שם משפחה
חברה/תאגיד
ח.פ/.ת.ז/.עוסק מורשה
כתובת
כתובת למשלוח דואר (אם שונה)
טלפון
טלפון נייד (איש קשר)
כתובת דואר אלקטרוני
פקס
במידה והמציע הינו תאגיד אנא פרט:
שם איש קשר
טלפון איש קשר

•

יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח

נספח ב'
הצהרת המציע
לכבוד
מקורות חברת מים בע"מ
רח' לינקולן  ,9תל אביב
א.ג.נ,.
מכרז  / 02-2022ש למכירת כלי רכב אובדן להלכה
הנדון:
בהמשך למכרז הנדון הרינו להצהיר ולאשר בזאת כדלקמן:
 .1אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף להשתתפות בהליך זה ,כמוכח ע"י המסמכים שצרפנו כדרישתכם.
 .2אנו נותנים בזאת הצעתנו לרכישת כלי רכב משומשים כמפורט בנספח ג' למסמכי המכרז המצ"ב.
 .3אנו מאשרים בזאת ,כי הצעתנו מוגשת לאחר שקראנו בעיון רב את מסמכי המכרז כפי שפורסמו באתר מקורות ,לרבות
מכתבי ההבהרה שפרסמה מקורות וככל שהיו ,בדקנו בקפדנות והבנו את כל הנרשם במסמכי המכרז ובמכתבי ההבהרה
ככל שהיו ,אשר כולם מוחזרים חתומים על ידנו כדרישתכם ,אנו מסכימים לתוכנם ,ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה כל
שהיא כלפיכם או כלפי מי מטעמכם בקשר לכך.
 .4מבלי לגרוע מן האמור ,אנו מסכימים ומאשרים בזאת ,כי במידה והצעתנו תתקבל ,אנו נשלם את התמורה כאמור במסמך
תנאי המכרז ונשלים את העברת כלי הרכב על שמנו כאמור במסמך תנאי המכרז.
 .5אנו וכל גוף הקשור אלינו ו/או הפועל מטעמנו לא נפעל לתיאום בקשר עם תנאי ההצעה עם מציע אחר.
 .6ידוע לנו כי :כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד בגין כל כלי רכב ,באופן בו אם מציע יגיש הצעות בגין אותו כלי רכב
לתיבות מכרזים שונות אזי הצעותיו בגין אותו כלי רכב תיפסלנה או שמקורות תתחשב בהצעה הגבוהה ביותר מבין הצעות
המציע ,לפי שיקול דעתה של מקורות; נהיה מחויבים ברכישת כל כלי הרכב שהצעתנו לגביהם הוכרזה כהצעה הזוכה ,וכי
ככל שנחזור בנו מחלק מהצעותינו לאחר הכרזה על זכייתנו באותן הצעות או שנחזור בנו לאחר המועד האחרון להגשת
הצעות מהצעותינו לגבי חלק מכלי הרכב שאלמלא כן היו מוכרזות כהצעות הזוכות ,אזי מקורות תהיה רשאית לפי שיקול
דעתה הבלעדי לקבוע שדינה של חזרה מחלק מההצעות דינה כחזרה מכל ההצעות שהגשנו; מקורות תהיה רשאית שלא
לקבל הצעות מאיתנו במכרזים עתידיים שמקורות תפרסם; ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה כלפיכם או כלפי מי מטעמכם
בין במישרין ובין בעקיפין בקשר לכך.
 .7ידוע לנו כי תקנה  309לתקנות התעבורה ,תשכ"א 1961-חלה על כלי הרכב הנמכרים וןכי אנו נדרשים לפעול על פי התקנה
הנ"ל ,על כל המשתמע מכך ,כי אנו נדרשים למנות על חשבוננו שמאי רכב בלתי תלוי ,וכי כלי הרכב יעברו לבעלותנו אך
ורק לאחר ששמאי הרכב ידווח למקורות ולרשות הרישוי שכל הדרוש תיקון תוקן ונתקבלה תעודת בדיקה כהגדרתה בתקנה
 309הנ"ל ,ולאחר שנרשם ברישיון הרכב כי הנזק הבטיחותי תוקן ונבדק בהתאם לתקנות הנ"ל.
 .8ידוע לנו ואנו מאשרים בזאת ,כי מקורות אינה מחוייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,ומקורות
תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לבטל את ההליך ו /או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן הליך זה או מועדיו בעל
עת ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכל דין ,ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 .9אנו מצהירים כי הצעת המחיר מוגשת ללא כל תנאי ו/או הערה ו/או הסתייגות כלשהי.
 .10פרטיו המלאים של המציע הח"מ הנם כמצוין בנספח א' לתנאי המכרז.

בכבוד רב,
שם המציע___________________ :
תאריך______________________ :
חתימת וחותמת המציע_________________:

נספח ב'1
תצהיר
 ,נושא ת.ז .מספר___________________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת

אני הח"מ,

וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
 .1הנני משמש כמנהל ב ___________ח.פ/.ח.צ/.ע.מ(_______________________ .להלן" :המציע") ,והוסמכתי ליתן
תצהיר זה מטעמו.
 .2אני מתחייב ,בשם המציע ,התחייבות בלתי חוזרת כי כלי הרכב עבורם הגשנו הצעתנו יתוקנו בהתאם לתקנה  309לתקנות
התעבורה ,תשכ"א 1961-ובהתאם למסמך תנאי המכרז ,לרבות אך לא רק לענין מינוי שמאי רכב בלתי תלוי על חשבוננו.
 .3אני מתחייב ,בשם המציע ,התחייבות בלתי חוזרת כי כלי הרכב ילקחו בגרירה בלבד ל"מפעל" כהגדרתו בתקנות התעבורה,
תשכ"א , 1961-בישראל ,לצורך תיקון כלי הרכב ,ולא יצא מתחום ה"מפעל" ומתחום ישראל אלא בהתאם לתקנה  309הנ"ל.
 .4אני מצהיר ,בשם המציע ,כי ידוע לי כי כלי הרכב יעברו לבעלות המציע אך ורק לאחר ששמאי הרכב ידווח למקורות ולרשות
הרישוי שכל הדרוש תיקון תוקן ונתקבלה תעודת בדיקה כהגדרתה בתקנה  309הנ"ל ,ולאחר שנרשם ברישיון הרכב כי
הנזק הבטיחותי תוקן ונבדק בהתאם לתקנות הנ"ל.
 .5אני מצהיר כי בלקיחת הרכב לרשותי בטרם העברתם הבעלות ,אני לוקח על עצמי את מלוא האחריות לכל פעולה אשר
תעשה ברכב ולכל נזק אשר עשוי להיגרם לרכב או ע"י הרכב ולה פרת הוראות כל דין על ידי הרכב ו/או בקשר לרכב ,החל
ממועד מסירת הרכב.
 .6אני מצהיר כי היה וייגרם לרכב הפסד או נזק כלשהו ו/או ייגנב הרכב בטרם העברת הבעלות עליו ,לא תהא לי כל דרישה
ו/או טענה כנגד מקורות ולא אהיה זכאי לתשלום ו/או לפיצוי כלשהו ו/או להחזר הכספים אשר שילמתי בגין הרכב ממקורות.
אני אדווח באופן מיידי למקורות על כל הפסד ,נזק או גניבה כאמור.
 .7אני מצהיר כי היה ותתבצע ברכב עבירה ו/או פעולה בניגוד להוראות כל דין ,בטרם העברת הבעלות ברכב ברשות הרישוי,
הרי שאצהיר ואודיע לכל רשות מוסמכת הנוגעת בדבר לרבות משטרת ישראל ,כי העבירה בוצעה על ידי ו/או על ידי גורם
מטעמי ,תוך מסירת פרטים א ישיים ,וכי אין למקורות ו/או לשח"מ ו/או למי מטעמם כל נגיעה לביצוע העבירה .אם לא יהיה
ידוע לי מי ביצע את העבירה כאמור ,הרי שאפנה למשטרת ישראל ואבקש כי העבירה תוסב על שמי.
 .8אני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד:
אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מס' רשיון_______________________,
מאשר כי ביום____________________ ,התייצב בפני במשרדי ברחוב____________________________,
מר/גב' __________________

המוכר לי באופן אישי /שזיהה עצמו באמצעות ת.ז .מס'________________,

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אשר את נכונות הצהרתו וחתם
עליה בפניי.
__________________________
תאריך

_________________________
חתימת עו"ד

נספח ד'
תנאים מיוחדים
הגשת הצעות במכרז שפרסמה מקורות חברת מים בע"מ לרכישת כלי רכב משומשים שלה ו/או של חברת הבת
שח"מ מקורות ביצוע בע"מ ,כפופה לתנאים המיוחדים כדלקמן:
 .1תיאור הרכב
א .הקונה מצהיר ומסכים בזאת לקנות את כלי הרכב שהוצע בהצעתו במצב בו הוא נמצא (.)as is
ב .הקונה לא יהיה רשאי לקחת את כלי הרכב לבדיקה והוא יהיה רשאי לבדקו בדיקה חיצונית אך ורק במקום
בו הוצג לו הרכב .מקורות לא תהיה אחראית לכל פגם גילוי או נסתר שיתגלה בכלי הרכב .מקורות תצהיר
בטופס רשימת כלי הרכב נספח ג' על מצב כלי הרכב ,בהתאם לדרישות הדין בלבד.
ג .על הקונה לברר במשרד הרישוי פרטים הקשורים בדרישות הרשויות המוסמכות לשם קבלת רישיון תנועה
בדרכים עם כלי הרכב.
מקורות אינה מקבלת עליה כל אחריות לדרישות כלשהן מטעם הרשויות המוסמכות ביחס לעניין כל שהוא
לרבות ביחס להענקת רישיון או לחידושו של הרישיון הקיים לכלי הרכב ,ולרבות אך לא רק לענין יישום
תקנה  309לתקנות התעבורה ,תשכ"א"( 1961-תקנות התעבורה") .הקונה לבדו יהיה אחראי ,על
חשבונו ,בכל הקשור לקיומן של דרישות הרשויות המוסמכות ומקורות לא תישא באחריות כלשהי כנ"ל.
לפני הגשת ההצעה על הקונה לעיין בתקנות התעבורה והוראות אגף הרישוי בדבר כשרות תנועה של כלי
הרכב בכבישים ,ככל שנוגע הדבר לכלי הרכב ביחס אליו מוגשת ההצעה.
ד .הקונה מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד מקורות ביחס לאי התאמת של כלי
הרכב ולאופן בדיקתו את כלי הרכב ,בהתאם להוראות מכרז זה.
 .2מסירת כלי הרכב
א .מסירת כלי הרכב תעשה במקום בו הוצג כלי הרכב במסגרת הליכי מרכז זה .כלי הרכב יימסר לנציג הקונה
אשר יציג תעודת המסירה המקורית אשר נמסרה לקונה ע"י מקורות.
ב .על הקונה להוציא את כלי הרכב ממגרש מקורות תוך  7ימים ממועד מתן תעודה המסירה לקונה ע"י
מקורות.
ג .הבעלות על הרכב תועבר לידי הקונה בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף (3ג) להלן .בהתאם ,בעת
מסירת הרכב לצורך הובלתו ל"מפעל" לשם תיקונו כאמור בסעיף  3להלן ,לא תועבר הבעלות על הרכב.
ד .הקונה ,בלקיחת הרכב לרשותו בטרם העברתם הבעלות ,לוקח על עצמו את מלוא האחריות לכל פעולה
אשר תעשה בר כב ולכל נזק אשר עשוי להיגרם לרכב או ע"י הרכב ולהפרת הוראות כל דין על ידי הרכב
ו/או בקשר לרכב ,החל ממועד מסירת הרכב.
ה .הקונה מתחייב כי במהלך התקופה שבין מסירת הרכב לרשותו ועד להעברת הבעלות ברכב ישתמש ברכב
בהתאם להוראות ההסכם ,בהתאם להוראות פקודת התעבורה ותקנות התעבורה ובהתאם להוראות כל
דין ,וידאג כי כך יעשה על ידי כל גורם מטעמו הקשור ברכב או משתמש בו.
ו .בהתאם ,הקונה מצהיר כי יישא לבדו בכל נזק ו/או הפסד לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לו ו/או למי מטעמו
ו/או למקורות/שח"מ ו/או לכל צד ג' בשל כל דבר וענין הקשור ברכב ובשל הפרת הוראות כל דין.
ז .כמו כן ,הקונה מצהיר כי היה וייגרם לרכב הפסד או נזק כלשהו ו/או ייגנב הרכב בטרם העברת הבעלות
עליו ,לא תהא לו כל דרישה ו/או טענה כנגד מקורות ולא יהיה זכאי לתשלום ו/או לפיצוי כלשהו ו/או להחזר
הכספים אשר שילם בגין הרכב ממקורות  .הקונה ידווח באופן מיידי למקורות על כל הפסד ,נזק או גניבה
כאמור.
ח .היה ומקורות/שח"מ תיתבע על ידי מאן דהוא ביחס לנזקים אשר ייגרמו לו על ידי הרכב ,לאחר מועד
התשלום בגינו ,הקונה מתחייב להודיע לניזוק כי בכל דבר ועניין הקשור בנזקים עליו לפנות אליו בלבד,
ובכל מקרה הקונה ישפה ויפצה את מקורות/שח"מ בגין כל סכום אשר תדרש לשלמו ובגין כל הוצאה אחרת
אשר תהיה לה הקשורה בתביעה ,בהתאם לאסמכתאות שיוצגו לעיון הקונה.
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הקונה לבדו נושא החל ממועד המסירה באחריות לכל עבירה וכל פעולה בניגוד להוראות כל דין אשר
תעשה תוך שימוש ברכב ו/או הקשורה ברכב .הקונה מצהיר כי היה ותתבצע ברכב עבירה ו/או פעולה
בניגוד להוראות כל דין ,בטרם העברת הבעלות ברכב ברשות הרישוי ,הרי שיצהיר ויודיע לכל רשות
מוסמכת הנוגעת בדבר לרבות משטרת ישראל ,כי העבירה בוצעה על ידי הקונה ו/או על ידי גורם מטעמו,
תוך מסירת פרטיו האישיים ,וכי אין למקורות ו/או לשח"מ ו/או למי מטעמם כל נגיעה לביצוע העבירה.
היה ולקונה לא ידוע מי ביצע את העבירה כאמור בסעיף קטן (ט) לעיל ,הרי שהקונה יפנה למשטרת ישראל
ויבקש כי העבירה תוסב על שמו ,וזאת במסגרת אחריותו כמחזיק הבלעדי של הרכב.
הקונה יבצע בעצמו ועל חשבונו את הפעולות הדרושות לשם קבלת תעודת רישוי תקפה ורישום בעלות
כלי הרכב על שמו.
.
הקונה יבטח את כלי הרכב ,ככל הנדרש עפ"י חוקים טרם הוצאתו מתחזוקת מקורות.
על הקונה לבדו להצטייד במשאית גרר לצורך הוצאת הרכב ממגרש מקורות ולדאוג בעצמו ועל חשבונו
להוציא כלי הרכב כאמור.

 .3תיקון כלי הרכב
א .הקונה מתחייב כי הרכב יתוקן במפעל בעל רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים
לכלי רכב) ,התש"ל ,1970-וכי יפעל בהתאם להוראות תקנה  309לתקנות התעבורה וכאמור במסמך תנאי
המכרז.
ב .הקונה ימנה ,על חשבונו ,שמאי רכב בלתי תלוי שיאושר ע"י מקורות מראש ובכתב ,שילווה את שלבי תיקון
הרכב ,יוודא שהרכב תוקן במפעל בהתאם לנוהל משרד התחבורה ושנתקבלה תעודת בדיקה תקפה
בהתאם לנדרש בתקנה  309הנ"ל ,וידווח למקורות בהתאם להנחיותיה ולרשות הרישוי בהתאם לדין.
ג .לאחר ששמאי הרכב ידווח למקורות ולרשות הרישוי שכל הדרוש תיקון תוקן ונתקבלה תעודת בדיקה
כאמור ,ולאחר שנרשם ברישיון הרכב כי הנזק הבטיחותי תוקן ונבדק בהתאם לתקנות ,תועבר הבעלות
בכלי הרכב ממקורות לידי הקונה.
ד .הקונה מתחייב כי תהליך תיקון הרכב כאמור יסתיים לא יאוחר מ 90-ימים ממועד מסירת הרכב .מקורות
תהא רשאית אך לא חייבת להאריך את התקופה הנ"ל ככל שלפי שיקול דעתה חל עיכוב בנסיבות שבאופן
בלעדי אינן בשליטת הקונה .ככל שחלף המועד והרכב לא תוקן ,או שהרכב תוקן אך לא קיבל תעודת
בדיקה מכל סיבה שהיא ,אז הרכב יוחזר לידי מקורות בגרירה על חשבון הקונה ,ובמקרה כאמור לא תוחזר
התמורה ששולמה למקורות וזו תישאר בידיה.
 .4אחריות לכלי הרכב לאחר המסירה
א .מקורות לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או שריפה ו/או גניבה שאירעו לכלי הרכב החל ממועד מסירת תעודת
המסירה לקונה.
ב .מקורות אינה אחראית למצבו המכאני של כלי הרכב.
ג .מבלי לגרוע מאחריות הקונה מודגש כי עליו לבדו אף מוטלות האחריות לבדיקת תקינות ובטיחות כלי הרכב
וכל הפריטים והציודים האחרים ואת עמידתם בדרישות כל דין.
 .5הפרת ההתחייבות
בכל מקרה בו יפר כל אחת מהתחייבויותיו על פי התנאים אלו לרבות הוצאת כלי הרכב בהם זכה ממגרשי
מקורות תוך התקופה הנזכרת לעיל ,ו/או תשלום מחיר הרכב כאמור במועד הנקוב לעיל ו/או קיום הוראות
תקנה  309לתקנות התעבורה  ,תהיה רשאית מקורות לדרוש מהקונה לקיים הסכם זה על כל תנאיו ולשלם
למקורות את נזקיה המלאים (לרבות דמי אחסנה בשיעורים המקובלים) ותהיה רשאית אף לבטל את זכייתו,
וזאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר על פי דין.
 .6כללי
האמור בתנאים המיוחדים המפורטים לעיל ,בצרוף האמור ביתר מסמכי המכרז ,מהווה את כל תנאי ההסכם
שבין הצדדים.

