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המציע: __________________שם 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משומשיםכלי רכב למכירת  ש / 02-2022 מס' מכרז
 

 המכרזתנאי 
 

הצעות לרכישת כלי רכב משומשים של ציע "( מזמינה בזאת מציעים לה"מקורות :מקורות חברת מים בע"מ )להלן
מקורות ביצוע בע"מ, הכל בהתאם לאמור במסמך זה ובכל  שח"ם –מקורות ו/או של חברת הבת של מקורות 

 צרופותיו.

ברצוננו להסב את תשומת ליבם של המציעים כי מסמכי ההליך שונו והם אינם בהתאם למסמכי ההליך שהיו 
הגשת הצעות, לענין  11-ו 4פים ובפרט את סעי בעבר. על המציע לקרוא בתשומת לב רבה את כל תנאי ההליך

מלבד תיבת מכרזים זוכה במלואה על ידי המציע הזוכה. מובהר כי ההצעה המימוש אי הגשת ערובה וחובת 
הרכבים )בהם ניתן  להגשת הצעות גם במשרדי מקורות שבסמוך למגרש התיבבנוסף  תוצב במטה מקורות 

  לקבל גם עותק של מסמכי ההליך(.
 

 קבלת מסמכי המכרז

בכתובת זה אינה כרוכה בתשלום. מסמכי ההליך מפורסמים באתר האינטרנט של החברה  הגשת הצעות להליך
WWW.MEKOROT.CO.IL  ."תחת לשונית "מכרזים 

שער  –ובתחנת מקורות אשר יפו -בתל אבי 9רח' לינקולן במקורות  טהבנוסף ניתן לקבל את מסמכי ההליך במ
 תחנת אשר"(. –: "מקורות waze -העמקים, בין צומת עמקים לבין קיבוץ שער עמקים )כתובת ב

 

 המכרזמסמכי 

 מסמכי המכרז הם: 

 מסמך זה. –תנאי המכרז  .א
 .א'נספח  – פרטי המציע .ב
 .נספח ב' –הצהרת המציע  .ג
 .נספח ג' – רשימת כלי רכב .ד
 נספח ד' –רשימת נגררים  .ה
 .'הנספח  –תנאים מיוחדים  .ו

 

 כלי הרכב הנמכרים 
 

למסמך זה. )כל   ג' נספחככמפורט ברשימה המצורפת  –כלי הרכב המוצעים למכירה הינם כלי רכב משומשים  1
 ."(כלי הרכב" יקראו להלן ביחד ולחוד:כולל נגררים כהגדרת מונח זה להלן, , בנספח יםרכב המופיעכלי 

)להלן  כנספח ד'כמפורט ברשימה המצורפת  יםטרקטורת או ואו רתכ ותאו מלגז יםנגררכן מוצעים למכירה 
 "(נגרריםביחד ולחוד: "

וכן את רשימת ' גבלבד ברשימה המצורפת כנספח  83עד  1המצוינים בסעיפים  ניתן לראות את כלי הרכב 2
 -תחנת מקורות אשר ב למסמך זהבלבד ברשימה המצורפת כנספח ד'  26עד  1בסעיפים המצוינים  גרוריםה

 12.08.22 -,ביום שישי ה0051.עד  8.00בין השעות  14.08.22עד  07.08.22וזאת בתאריכים שער העמקים, 
 .0031:ניתן לראות את כלי הרכב עד שעה 

 כלי הרכב יוצגו למציעים כשהם סגורים. 3

וד' ' גנספח במפורט כוללא רשימת ליקויים כל שהיא למעט ( as is) כלי הרכב נמכרים במצבם כמו שהם
 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.

 מצבר או על טיב המצבר.לכלי הרכב המוצעים למכירה עומדים במגרש כחודשיים ומקורות אינה אחראית 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כלי רכברכישת הצעות להגשת 
 

תיבת ללהלן, במעטפה סגורה, באמצעות הכנסתה ביד  12המציע יגיש את הצעתו בהתאם למפורט בסעיף  4
בתחנת הנמצאת  זיםאו לתיבת המכר ,יפו-תל אביב 9לינקולן המכרזים הנמצאת במשרדי מקורות, ברחוב 

יום שישי  ,0051.עד  8.00בין השעות  14.08.22 –07.08.22בתאריכים וזאת  ,שער העמקים –מקורות אשר 
 המועד האחרון)להלן: " 0051:בשעה  08.2214.ולא יאוחר מיום  ,13:00עד  08:00בין השעות  12.08.22 -ה
  "(.הצעות הגשתל

 לא ניתן להגיש הצעה בכל דרך אחרת.

רכב, באופן בו אם מציע יגיש הצעות בגין כלי מובהר כי כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד בגין כל 
או שמקורות תתחשב  נהיפסלתרכב לתיבות מכרזים שונות אזי כל הצעותיו בגין אותו כלי רכב כלי אותו 

 בהצעה הגבוהה ביותר מבין הצעות המציע, לפי שיקול דעתה של מקורות.

 הצעות. הגשתלא תתקבלנה הצעות שתוגשנה לאחר המועד האחרון ל 5

 תיפסל ולא תידון.  -הצעות, מכל סיבה שהיא  הגשתתהיה בתיבת המכרזים במועד האחרון ל הצעה שלא

 הצעות. הגשתיום מהמועד האחרון ל 30ים יהיו בתוקף לתקופה של עהצעות המצי 6

, מספר כלי רכב או ת כלי הרכב נספח ג'מציע רשאי להגיש את הצעתו ביחס לאחד מכלי הרכב המופיע ברשימ 7
 בחינת ההצעות תהיה ביחס לכל כלי רכב בנפרד. כולם. בכל מקרה

ככל שעובד החברה הגיש הצעה  .בלבדעובד חברה יש אפשרות להגיש הצעה לרכב אחד ולנגרר אחד ל 8
ליותר מרכב אחד ונגרר אחד, מקורות תהיה רשאית לפסול את הצעתו כולה או לפסול הצעת העובד באופן 

 רר אחד לפי שיקול דעתה הבלעדי.חלקי באופן בו תאושר הצעתו לרכב אחד ולנג

הצעתו בכתב ברור ולחתום במקומות המיועדים לכך. מחיקות, שינויים, או תוספות עלולים את על המציע להגיש  9
 להביא לפסילת ההצעה.

מציע לא יגיש הצעה הכוללת התניה או הצרה כל שהיא ובכלל זה לא יתנה הצעתו בזכייה במספר פריטים  10
 הוא או באי זכייה כל שהיא.מסוים או בפריט כל ש

המציע במכרז זה לא נדרשים המשתתפים לצרף להצעתם ערובה כלשהי לקיום הצעתם. יחד עם זאת,  11
ככל שמשתתף מסוים הגיש הצעות מחויב ברכישת כל כלי הרכב שהצעתו לגביהם הוכרזה כהצעה הזוכה. 

וחזר בו מחלק מהצעותיו לאחר הכרזה על זכייתו באותן הצעות או חזר בו לאחר המועד למספר כלי רכב, 
האחרון להגשת הצעות מהצעותיו לגבי חלק מכלי הרכב שאלמלא כן היו מוכרזות כהצעות הזוכות, אזי 

כחזרה  מקורות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע שדינה של חזרה מחלק מההצעות דינה 
עות שהגיש המציע. כמו כן, מקורות תהיה רשאית שלא לקבל הצעות מהמציע במכרזים עתידיים מכל ההצ

  להלן. 15שמקורות תפרסם כאמור בסעיף 

 הצעת המציע תכלול את כל האמור להלן: 12

 .' במסמך זהאספח בנפרטי המציע שלמים ומלאים בהתאם לנדרש  .א
 יע בתחתית כל עמוד במקום המיועד לכך.מסמך תנאי הליך זה וצרופותיו כשהוא חתום על ידי המצ .ב
רשימת כלי הרכב נספח ג' כאשר שמו של המציע מפורט בה במקום המיועד לכך והמציע מילא את מחיר  .ג

הצעתו בכל שורה ביחס לכלי הרכב אותם הוא מבקש לכלול בהצעתו. המחירים המוצעים יהיו בשקלים 
 וללא תוספת או הצמדה כל שהיא.

כלשהי על כלי רכב, יראו  את המחירים  בזאת כי בכל מקרה בו חל/יחול מע"מ מסיבה ען הסר ספק מובהרלמ
 המוצעים ככוללים את המע"מ בתוכם.

 מכתבי הבהרה, ככל שיהיו, חתומים ע"י המציע. .ד

 

 

 

 

 



 בחירת ההצעה הזוכה, מתן הודעות למציעים וקבלת הרכבים 

.מחיר(, ביחס לכל כלי רכב/נגרר בנפרד 100%) בלבדעשה על פי אמות מידה כספיות תבחירת ההצעה הזוכה  13

מקורות שומרת הרכב.  לכליאו פנימיות /וחיצוניות  שווילהווי ידוע למציעים כי בכוונת מקורות לערוך הערכות  14
 של כלי הרכב. שווי ההערכת הנמוכה מלעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות כל הצעה 

נסוג מהצעתו או לא מימש את הצעתו לרכישת כלי רכב א לקבל הצעות ממציע שמקורות תהיה רשאית של 15
, אף אם הצעתו הכספית תהיה גבוהה יותר.חמש השנים האחרונותבממקורות 

 למציעים שהצעתם ביחס לכלי הרכב התקבלה תימסר הודעה על קבלת הצעה בטלפון או בכתב. 16

ם שהצעתם לא התקבלה תשלח הודעה על ידי מקורות בכתב בהתאם לפרטי המציע כפי שנמסרו על ילמציע 17
יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  30ידו בהצעתו. בכל מקרה בו לא תודיע מקורות למציע בתוך תקופה של 

זכייה במכרז.  -כי הצעתו ביחס לרכב כלשהו התקבלה, יחשב הדבר כאי

תשלום המצאת אישור הבנק על ללמקורות  חס לכלי הרכב כלשהו התקבלה לפנותעל המציעים שהצעתם בי 18
המצוינים לגבי כלי רכב  מקורות והעברת בעלות.גרש מחיר כלי הרכב, סידורי הוצאת כלי הרכב ממיתרת 

בסעיפים ולגבי רשימת הנגררים המצוינים  ' למסמך זהגבלבד ברשימה המצורפת כנספח  83 עד 1בסעיפים 
, א.ת.2על הזוכים להגיע למשרדי מרחב הצפון ברחוב טובים למסמך זה ברשימה המצורפת כנספח ד'   26-1

. חוף שמן, חיפה

ימים ממועד קבלת ההודעה על  10לעיל בתוך  18בסעיף כאמור מקורות מחלקת תחבורה על הזוכים להגיע ל 19
זכייתם.

הרכב בהתאם להצעתם. תשלום התמורה  מציעים שהצעתם זכתה ידרשו לשלם את מלוא התמורה בגין כלי 20
. יש למסור )פרטי החשבון ימסרו לזוכים( יעשה באמצעות הפקדת התמורה בבנק, בחשבונה של מקורות

מובהר כי לא ניתן לשלם את התמורה במקורות מרחב  למקורות את אישור הבנק על ביצוע ההפקדה כאמור.
ת או בהמחאה אישית, אלא רק בבנק כאמור.איבנק המחאהבבין במזומן, הצפון מחלקת תחבורה, בין 

העברת בעלות על כלי הרכב תבוצע על ידי הזוכה ועל חשבונו וזאת מיד לאחר הסדרת התשלום בגין כלי הרכב  21
לעיל ומסירת תעודת זהות לצורך העברת בעלות. 20כמפורט בסעיף 

ין כלי רכב המשמשת גם להוצאת עם מתן אישור למקורות על העברת הבעלות תינתן לזוכה תעודה מסירה בג 22
חודשים מאז פג תוקף תעודת הרישוי לכלי הרכב ולא  3-כלי רכב ממגרש מקורות. במקרים בהם חלפו יותר מ

, וזאת כתנאי לקבלת שיאושר ע"י מקורותניתן להעביר בעלות כאמור, יחתום הקונה בפני עו"ד על תצהיר בנוסח 
תעודה מסירה.

הוצג במסגרת הליך זה עם הצגת תעודת המסירה המקורית שהתקבלה רות בו מגרש מקוכלי הרכב יימסר ב 23
ימים ממועד מתן תעודה  7להוציא את כלי הרכב ממגרש מקורות תוך זוכה לעיל. על ה 22כאמור בסעיף 

המסירה.

בתאום מראש. 15.00עד  8.00בשעות  ה'  –א' ניתן לקבל את כלי הרכב בימים  24

מקורות שומרת על זכותה לבחור "זוכה לאחר זוכה" כך שבמידה והזוכה הראשון מסיבה כל שהיא ימשוך את  25
ו/או מכל סיבה שהיא לא  מקורות של רצונה לשביעות זה בהליך הנדרשים המסמכיםאת  ימציא לאאו /והצעתו 

ורות לבטל את זכייתו ולהכריז יוכל למלא אחר התחייבויותיו ו/או לא מילא אחר התחייבויותיו, תהא רשאית מק
 על המציע הבא אחריו כזוכה בהליך.

תנאים מיוחדים 

הגשת הצעה לקניית כלי רכב בהליך נשוא מסמך זה כפופה לתנאים המיוחדים המצורפים להלן המסדירים את  26
זכויות וחובות הצדדים.

שמסכים לכל האמור בהם. על המציע לקרוא בעיון בסעיפים אלו, ובעצם הגשת הצעתו יראו אותו כמי



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרטים נוספים 
 

 בטלפון שמספרו איציק אסוליןלמר  0051:שעה  08.2211.עד לתאריך לבירורים, שאלות והבהרות ניתן לפנות  27
073-3523536. 

, ותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמך מקורותתפורסמנה באתר האינטרנט של רלוונטיות תשובות לשאלות הבהרה 
כרז וכן בעדכונים הבהרות מקורות למחלה האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן בהמציע ובהר כי על מ זה.

  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. 
ובהר בזאת כי למקורות שיקול הדעת הבלעדי לשנות את מסמכי ההליך ותנאי ההתקשרות בהתחשב בשאלות מ

 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 

 מסמכי הליך זה ואין להסתמך על תשובה שניתנה בע"פ בלבד.נפרד מ
 

 שונות 
 

לפי שיקול ביותר, או כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית הגבוהה הצעה המקורות אינה מתחייבת לקבל את  28
לתנאי והכל בהתאם  - ולנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקםאת ההצעות כולן או חלקן דחות לדעתה הבלעדי 

 .מכרז זה

 להוראות בהתאםזה בהתאם לצרכיה ו הליךלבטל  הבלעדי דעתה לשיקול בהתאםאת הזכות שומרת מקורות  29
 או למציעים הסבר ןזה או מועדיו בכל עת, וזאת ללא צורך במת הליךלעדכן , או לצאת בהליך חדש, דין כל

 לפצותם. /לשפותם

מבלי  ,או השלמת מסמכים ככל הנדרש הבהרות לקבלת בדרישה מהמציעים למי לפנות רשאיתתהא  מקורות 30
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, 

 .הבנה מוטעית של נושא ההליך מוטעה או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על

ההצעה למכרז ובהשתתפות  בהגשת הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל כי ספק כל הסר למען מובהר 31
ואינו זכאי לכל שיפוי ו/או החזר  יובמכרז, תחולנה על המציע בלבד, וכי המציע יישא על חשבונו במלואו הוצאות

 כספי שהוא.

הוא קניינה של מקורות, ואין לעשות בו כל שימוש אלא לצורך הגשת ההצעה למתן  מסמך זה, על צרופותיו 32
 השירותים.

  



'אנספח 

פרטי המציע

שם פרטי

שם משפחה

חברה/תאגיד

ח.פ./ת.ז./עוסק מורשה

 כתובת

כתובת למשלוח דואר )אם שונה(

טלפון

)איש קשר( ניידטלפון 

דואר אלקטרוניכתובת 

פקס

:במידה והמציע הינו תאגיד אנא פרט

שם איש קשר

טלפון איש קשר

פחכולל סיש לצרף צילום תעודת זהות  •



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ב' 

 הרת המציעהצ

 לכבוד
 מקורות חברת מים בע"מ

 , תל אביב9רח' לינקולן 
 

 נ.,א.ג.
 כלי רכב משומשים מכירתש ל / 2022-02מכרז  הנדון: 

 אשר בזאת כדלקמן:הצהיר ולהרינו למכרז הנדון בהמשך ל

 .כמפורט בנספח ג' למסמכי המכרז המצ"ב כלי רכב משומשיםאנו נותנים בזאת הצעתנו לרכישת  .1

 באתר מקורות,כפי שפורסמו  המכרז מסמכיאת בעיון רב קראנו הצעתנו מוגשת לאחר שאנו מאשרים בזאת, כי  .2
בדקנו בקפדנות והבנו את כל הנרשם במסמכי המכרז , וככל שהיו מקורותלרבות מכתבי ההבהרה שפרסמה 

אנו מסכימים לתוכנם, ולא תהיה , אשר כולם מוחזרים חתומים על ידנו כדרישתכםובמכתבי ההבהרה ככל שהיו, 
 לנו כל טענה ו/או דרישה כל שהיא כלפיכם או כלפי מי מטעמכם בקשר לכך.

את התמורה  במידה והצעתנו תתקבל, אנו נשלם מבלי לגרוע מן האמור, אנו מסכימים ומאשרים בזאת, כי .3
 כלי הרכב על שמנו כאמור במסמך תנאי המכרז. ונשלים את העברת במסמך תנאי המכרז  20כאמור בסעיף 

 אום בקשר עם תנאי ההצעה עם מציע אחר.יפעל לתנו לא נו ו/או הפועל מטעמינוכל גוף הקשור אלאנו  .4

רכב, באופן בו אם מציע יגיש הצעות בגין אותו כלי ידוע לנו כי כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד בגין כל  .5
או שמקורות תתחשב בהצעה הגבוהה  נהרכב לתיבות מכרזים שונות אזי הצעותיו בגין אותו כלי רכב תיפסלכלי 

נהיה מחויבים ברכישת כל כלי הרכב  כינו ביותר מבין הצעות המציע, לפי שיקול דעתה של מקורות; עוד ידוע ל
באותן  נולאחר הכרזה על זכיית נומחלק מהצעותי בנו נחזורש ככל, וכי כהצעה הזוכה השהצעתנו לגביהם הוכרז

לגבי חלק מכלי הרכב שאלמלא כן היו  מהצעותינו הצעות להגשת האחרון המועד לאחר בנו שנחזורהצעות או 
 מחלק חזרה של שדינה לקבוע הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית תהיה קורותמאזי מוכרזות כהצעות הזוכות, 

; כמו כן, ידוע לנו כי מקורות תהיה רשאית שלא לקבל הצעות  ;נוששהג ההצעות מכל כחזרה  דינה מההצעות
ולא תהיה לנו כל טענה ו/או לתנאי ההליך;  15מאיתנו במכרזים עתידיים שמקורות תפרסם כאמור בסעיף 

 כלפיכם או כלפי מי מטעמכם בין במישרין ובין בעקיפין בקשר לכך.דרישה 

לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא,  תמחוייבמקורות אינה ידוע לנו ואנו מאשרים בזאת, כי  .6
ו/או לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן הליך  הליךלנהל מו"מ עם המציעים ו/או לבטל את ה תרשאי התהי מקורותו

הבלעדי ובהתאם לכל דין, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה  ההכל לפי שיקול דעתמועדיו בעל עת, זה או 
 בקשר לכך.

 .כלשהי הסתייגות או/ו הערה או/ו תנאי כל ללא מוגשת המחיר הצעתאנו מצהירים כי  .7

 ' לתנאי המכרז.אהמציע הח"מ הנם כמצוין בנספח ו המלאים של פרטי .8

 

 בכבוד רב,

    ___________________ : שם המציע

 ______________________ תאריך:

 _________________ המציע:וחותמת חתימת 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' הנספח 

 תנאים מיוחדים 

 

שלה ו/או של חברת  לרכישת כלי רכב משומשיםחברת מים בע"מ  הגשת הצעות במכרז שפרסמה מקורות
 כדלקמן:, כפופה לתנאים המיוחדים בע"מ מקורות ביצוע "מהבת שח

 

 תיאור הרכב  .1
 הקונה מצהיר ומסכים בזאת לקנות את כלי הרכב שהוצע בהצעתו במצב בו הוא נמצא. .א
הקונה לא יהיה רשאי לקחת את כלי הרכב לבדיקה והוא יהיה רשאי לבדקו בדיקה חיצונית אך ורק  .ב

י הרכב. במקום בו הוצג לו הרכב. מקורות לא תהיה אחראית לכל פגם גילוי או נסתר שיתגלה בכל
 ' על מצב כלי הרכב, בהתאם לדרישות הדין בלבד.גכלי הרכב נספח  רשימתמקורות תצהיר בטופס 

רישיון  תעל הקונה לברר במשרד הרישוי פרטים הקשורים בדרישות הרשויות המוסמכות לשם קבל .ג
 תנועה בדרכים עם כלי הרכב. 

ויות המוסמכות ביחס לעניין כל מקורות אינה מקבלת עליה כל אחריות לדרישות כלשהן מטעם הרש
שהוא לרבות ביחס להענקת רישיון או לחידושו של הרישיון הקיים לכלי הרכב. הקונה לבדו יהיה 

ר לקיומן של דרישות הרשויות המוסמכות ומקורות לא תישא באחריות וכל הקשבאחראי, על חשבונו, 
 כלשהי כנ"ל.

ה והוראות אגף הרישוי בדבר כשרות תנועה של לפני הגשת ההצעה על הקונה לעיין בתקנות התעבור
 כלי הרכב בכבישים, ככל שנוגע הדבר לכלי הרכב ביחס אליו מוגשת ההצעה.

הקונה מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד מקורות ביחס לאי התאמת של כלי  .ד
 הרכב ולאופן בדיקתו את כלי הרכב, בהתאם להוראות מכרז זה.

 

 כלי הרכבמסירת  .2
מסירת כלי הרכב תעשה במקום בו הוצג כלי הרכב במסגרת הליכי מרכז זה. כלי הרכב יימסר לנציג  .א

 הקונה אשר יציג תעודת המסירה המקורית אשר נמסרה לקונה ע"י מקורות.
ימים ממועד מתן תעודה המסירה לקונה ע"י  7על הקונה להוציא את כלי הרכב ממגרש מקורות תוך  .ב

וציא הקונה את כלי הרכב כאמור ליעיל, תהיה מקורות רשאית להוציא את כלי הרכב מקורות. לא ה
והקונה יידרש לשלם את מחיר החנייה בעת הוצאת כלי הרכב,  ממגרשיה לחנייה ציבורית בתשלום,

 כתנאי לקבלת כלי הרכב לידו.
קונה יבצע בעצמו ה ביחס לכלי הרכב אשר במועד רכישתם ממקורות אין להם תעודת רישוי תקפה כדין, .ג

 ם בעלות כלי הרכב על שמו.ושיועל חשבונו את הפעולות הדרושות לשם קבלת תעודת רישוי תקפה ור
חודשים מאז פג תוקפה של תעודת הרישוי לכלי הרכב ולא ניתן להעביר  3-במקרים בהם חלפו יותר מ

על  ,בעבור כלי הרכביחתום הקונה, לאחר התשלום  בעלות בכלי הרכב בהעדר תעודה תקפה כאמור,
ויאשרו בפני עו"ד וזאת כתנאי לקבלת תעודת מסירה ומסירת שיאושר מראש ע"י מקורות תצהיר בנוסח 

הפעולות הנדרשות לצורך רישוי כלי הרכב והעברת בעלות את כלי הרכב לידו. הקונה מתחייב לסיים 
 ת הבעלות כאמור.ימים ממועד התשלום בגין הרכב, ולהמציא למקורות העתק מהעבר 14תוך 

 הקונה יבטיח את כלי הרכב, ככל הנדרש עפ"י חוקים טרם הוצאתו מתחזוקת מקורות. .ד
על הקונה לבדו להצטייד בכל הדרוש כולל אמצעי הנעה, גרירה או העמסה לצורך הוצאת הרכב ממגרש  .ה

 מקורות ולדאוג בעצמו ועל חשבונו להוציא כלי הרכב כאמור.
 

 ירהאחריות לכלי הרכב לאחר המס .3
מקורות לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או שריפה ו/או גניבה שאירעו לכלי הרכב החל ממועד מסירת  .א

 תעודת המסירה לקונה.
 מקורות אינה אחראית למצבו המכאני של כלי הרכב. .ב
מבלי לגרוע מאחריות הקונה מודגש כי עליו לבדו אף מוטלות האחריות לבדיקת תקינות ובטיחות כלי  .ג

 הפריטים והציודים האחרים ואת עמידתם בדרישות כל דין.הרכב וכל 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפרת ההתחייבות   .4

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, תהיה רשאית 

ש מהקונה לקיים הסכם זה על כל תנאיו ולשלם למקורות את נזקיה המלאים )לרבות דמי מקורות לדרו
כל סעד אחסנה בשיעורים המקובלים( ותהיה רשאית אף לבטל את זכייתו, וזאת מבלי לפגוע בזכותה ל

 .אחר על פי דין

 
 כללי .5

את כל תנאי ההסכם  מהווה ,ההליךכי מסמהאמור ביתר האמור בתנאים המיוחדים המפורטים לעיל, בצרוף 
 שבין הצדדים.
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