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 המקומית מבשרת ציוןהמועצה 
 

מס' פומבי  מכרזב ובכתב הצעת המחירתנאי סף בשינוי הודעה בדבר 
לשירותי גרירה, אחסנה וגריטת כלי רכב וגרוטאות, למועצה  11/2019

 המקומית מבשרת ציון

 
וגרוטאות, לשירותי גרירה, אחסנה וגריטת כלי רכב  11/2019מס' פומבי לפרסום מכרז בהמשך 

מבשרת  "( באתר האינטרנט של המועצה המקומיתהמכרז)להלן: " למועצה המקומית מבשרת ציון
 :בכתובת"( המועצה)להלן: " ציון

ntryId=38zion.org.il/Index/Entry.aspx?nodeId=1135&e-http://www.m , המועצהמבקשת 
  כמפורט להלן: ,ובכתב הצעת המחיר במכרז 5.1.3סף הבתנאי שינוי להודיע על 

 
 :ןכדלהל ויעודכן ישונה ,למכרז 5.1.3תנאי הסף בסעיף  .1

המציע ו/או קבלן משנה מטעמו, בעל מגרש ו/או מחזיק כדין )בעל חוזה התקשרות  .5.1.3"
במגרש( במגרש/חניון אשר ישמש לצורך אחסנת כלי מחייב עם בעל מגרש לשימוש 

עסקים טעוני  -הרכב, כאשר לבעל המגרש רישיון עסק בתוקף לפי צו רישוי עסקים
(, והמגרש/החניון האמור הינו חניון מסודר לאחסנת רכבים, 2013-רישוי )תשע"ג

ים ק"מ )שלוש 30מגודר ונעול לפי הוראות כל דין, הממוקם במרחק שאינו עולה על 
 קילומטרים( מבניין המועצה המקומית מבשרת ציון.

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו העתק מרישיון העסק 
בהתאם לנדרש בתנאי הסף, וכן אסמכתא להוכחת בעלות המציע במגרש או הסכם או חוזה 

יע במגרש הנדרש התקשרות מחייב )בתוקף( להוכחת הבעלות/זכות חוקית להחזקת המצ
בתנאי הסף )במידה והשירותים יבוצעו באמצעות קבלן משנה, יצרף המציע חוזה 
התקשרות מחייב בתוקף עם קבלן המשנה כאמור, ואת הרישיונות הנדרשים בשמו של 

 "קבלן המשנה(.
 

למסמכי המצורף  )כתב הצעת המחיר(הצהרת והצעת המציע  - 1בטופס בטבלה המופיעה  .2
משאית, קראוון ורכב  :לרכיביםביחס בטבלה שיעודכנו מחירי המקסימום  -המכרז 
ביחס לגרירה באמצעות גרר מלגזה, והכל  רכיב לתמחור לטבלה וכן יתווסף, מסחרי

 . המצורף להודעה זו, המעודכן 1בטופס כמפורט 

 1ת טופס ועל המציעים לצרף להצעתם אמובהר, כי הודעה זו הינה הודעה מעדכנת, 
 המעודכן בנוסח המצורף להודעה זו, ולמלא על גביו את הצעת המחיר מטעמם. 

 

 02.5348584בטלפון: , טלי עירןגב' לניתן לפנות  ,לפרטים נוספים

 
ולחתום עליו באמצעות מורשי לרבות הנספחים המצורפים לו, זה  על המציע לצרף להצעתו מסמך

 עמוד.תחתית כל מקום המיועד לכך בחתימה בה
 

 בכבוד רב,

המקומית המועצה 

 מבשרת ציון

 

  

http://www.m-zion.org.il/Index/Entry.aspx?nodeId=1135&entryId=38


 2019 יולי 22

 חתימה + חותמת המציע: _____________________________

 

 1טופס 
 

 - הצהרת והצעת המציע
המקומית  למועצה, וגרוטאות רכב כלי וגריטת אחסנה, גרירה לשירותי 11/2019למכרז פומבי מס' 

 מבשרת ציון
 

 לכבוד
 המועצה המקומית מבשרת ציון

 , מבשרת ציון3חוצבים ה
 

בין  11/2019הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז פומבי מס'  אנחנו
נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים -המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי

 ומתחייבים בזה בשם המציע:
 
ו/או  נחנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכוניםא .1

"(, והעתידים כולם יחד להוות מסמכי המכרזשינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב )להלן: "
 את החוזה לביצוע השירותים מושא המכרז.

 
אנחנו מצהירים בזה כי: קראנו את כל האמור במסמכי המכרז; וכל הגורמים האחרים  .2

תייעצנו עם כלל הגורמים המשפיעים על עלויות השירותים וביצועם ידועים ומוכרים לנו, ה
וכן ביצענו כל בדיקה לרבות כלכלית ו/או חשבונאית ו/או הנדרשים לרבות ייעוץ משפטי, 

השירותים ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע שמאית ו/או משפטית בקשר עם ביצוע 
או "(. כן אנחנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות השירותיםהשירותים מושא המכרז )להלן: "

ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה -הבנה או אי-ת של איודרישות המבוססות על טענ
 מראש על טענות אלו. 

 
נחנו מצהירים בזה כי: אנחנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז; הצעתנו עונה על כל א .3

והיכולת לביצוע השירותים באופן  ןהדרישות שבמסמכי המכרז; ברשותנו הידע, הניסיו
מקצועי וברמה גבוהה; ונמצאים ברשותנו כל הציוד והכלים המתאימים לביצוע השירותים 
מבחינת האיכות, קצב ומשך העבודה וכוח האדם הדרושים, הכל כמפורט במסמכי המכרז 

 ע"י המזמינה. שובהתאם ללוח הזמנים שיידר

 
מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי אנחנו מתחייבים למלא אחר הוראות  .4

מסמכי המכרז במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנחנו מצהירים 
כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם 

 אחר או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.
 
לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנחנו מתחייבים לבצע את השירותים המפורטים במסמכי  מבלי .5

המכרז, בסך כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר, 
החוזה במסגרתו, ואנחנו מקבלים על עצמנו לסיים את השירותים האמורים לפי שיקול 

 דעתכם ובלוח הזמנים שיידרש. 
 ביטוחים: .6

בהתאם לתנאים לבצע את הביטוחים הנדרשים , תזכה שהצעתנו ככל, מתחייבים אנו 6.1
 ב'ובנספח למסמכי המכרז,  כמסמך ב'המפורטים בהסכם ההתקשרות המצורף 

לא יאוחר משבעה  -ולהפקיד בידיכם  "(אישור עריכת הביטוחים)להלן: "להסכם הנ"ל 
( ימים ממועד ההודעה על זכייתנו ובמעמד החתימה על החוזה, וכתנאי לתחילת 7)

ביצוע השירותים, את אישור עריכת הביטוחים )מקור( כשהוא חתום כדין על ידי 
 המבטח.
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 בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, אנחנו מתחייבים בכפוף לדרישתכם 6.2
 בכתב להמציא לכם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

 
ידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת ל באנוהאנחנו מצהירים כי  6.3

מהות השירותים לפי המכרז במלואם וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את 
ה הזוכה נעמוד כל הביטוחים הנדרשים על ידיכם. במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצע

 במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז.

 
אנחנו מסכימים כי  -פעל כאמור לעיל אם לא נמבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר,  6.4

כלפינו כמי  לפעולתהיו רשאים למנוע מאיתנו את מועד תחילת ביצוע השירותים ו/או 
 מסמכי המכרז.שהפר את החוזה ו/או התחייבותינו על פי 

 
אנחנו מצהירים בזאת כי, הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב  .7

אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידיכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנחנו מסכימים כי תהיו 
כם רשאים )אך לא חייבים(, לפי שיקול דעתכם הבלעדי, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידי

חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שעניינו 
הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות 

 לאחר הגשת ההצעות ועד למועד התחלת ביצוע השירותים.

 
חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת -צעתנו זו היא בלתיה .8

( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך 90אותנו לתקופה של תשעים )
. במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את הארכת המזמינהלפרק זמן נוסף, על פי דרישת 
 תוקף ערבות המכרז בהתאם. 

 
יהיו התנאים המפורטים בה, על כל , יד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלהמ .9

ם הצעתנו תתקבל, אנחנו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד אנספחיה, חוזה המחייב אותנו. 
ערבות בנקאית לביצוע הסכם  -ולהפקיד בידיכם ערבות ביצוע  שייקבע על ידיכם לשם כך,

ההתקשרות, כנדרש במסמכי המכרז, את אישור עריכת הביטוחים בנוסח הנדרש במסמכי 
ההסכם )מקור( ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי 

 חלק ממסמכי המכרז.דרישתכם, וכמו כן לחתום על מסמכי הסכם ההתקשרות המהווה 
 

תחייבים כי, אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בביצוע השירותים בתאריך שייקבע על ידיכם מ אנו .10
בהתאם לצו התחלת עבודה שיינתן על ידיכם, וכן אנחנו מודעים לכך כי צו התחלת עבודה עשוי, 

חיל בביצוע אך לא חייב, להינתן בהתראה קצרה ביותר ומצהירים כי אנחנו נהיה ערוכים להת
 השירותים בהתאם ובמהירות המרבית. 

 
ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז )בנוסח  -מצורפת בזאת ערבות מכרז  .11

 למסמך א' במסמכי המכרז(.  2כטופס שצורף 

 
נו מצהירים כי, ידוע לנו שאם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור א .12

נו בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום ב
הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל 

 הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז.

 
נו מתחייבים לא אללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מצהירים כי, הצעה זו מוגשת  .13

על הזוכה  המזמינהלגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת 
 במכרז.
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אנו מצהירים כי, הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים  .14
לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו, ואנו מגישים  על הוצאות השירותים ידועים ומוכרים

 בזאת את הצעתנו לביצוע השירותים מושא המכרז, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 :הצעתנו היא כמפורט להלן .14

 
 הצעת המחיר המוצעת על ידינו, לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז, הינה:

 
תיאור כלי 

 הרכב
 

המחיר 
המקסימלי 

לשירותי גרירה 
 )לכלי רכב אחד(

הצעת המחיר 
של המציע 

לשירותי 
)לכלי  גרירה

 רכב אחד(

המחיר המקסימלי 
לשירותי אחסנה 
)לכלי רכב אחד 

 -למשך של יום אחד 
 שעות( 24

הצעת המחיר של 
המציע לשירותי 

)לכלי רכב  אחסנה
אחד למשך של יום 

 * שעות( 24 -אחד 
כלי רכב בעל 

גלגלים  3
 ומעלה

 
לא כולל  ₪, 025

 .מע"מ

 
______ ₪, 
לא כולל 

 .מע"מ

 
לא כולל  ,₪ 30

 .מע"מ

 
לא  ,₪ ______

 .כולל מע"מ

כלי רכב דו 
גלגלי 

)לרבות 
 אופנוע(

 
לא כולל  ₪, 250

 .מע"מ

 
______ ₪, 
לא כולל 

 .מע"מ

 
לא כולל  ,₪ 30

 .מע"מ

 
לא  ,₪ ______

 .כולל מע"מ

  משאית
לא  ₪, 1000

 .כולל מע"מ

 
______ ₪, 
לא כולל 

 .מע"מ

 
לא כולל  ,₪ 30

 .מע"מ

 
לא  ,₪ ______

 .כולל מע"מ

  קראוון
לא  ₪, 1000

 .כולל מע"מ

 
______ ₪, 
לא כולל 

 .מע"מ

 
לא כולל  ,₪ 30

 .מע"מ

 
לא  ,₪ ______

 .כולל מע"מ

 רכב מסחרי
 

 
לא כולל  ₪, 500

 .מע"מ

 
______ ₪, 
לא כולל 

 .מע"מ

 
לא כולל  ,₪ 30

 .מע"מ

 
לא  ,₪ ______

 .כולל מע"מ

גרירה 
באמצעות 
 גרר מלגזה

לא  ₪, 1000
 .כולל מע"מ

 
______ ₪, 
לא כולל 

 .מע"מ

 
 

 

 
 .לא כולל מע"מ ,בשקלים חדשים בלבדהמחיר של המציע תהא  הצעת

 
בדבר אופן מילוי הצעת המחירים המוצעים על ידינו לעיל תואמים את הוראות המכרז 

מובהר כי הצעת מחיר לרכיב/ים  המחיר ולרבות בעניין המחיר/ים המקסימלי/ים.
 תיפסל על הסף. -בטבלה לעיל אשר תחרוג מהמחיר/ים המקסימלי/ים כאמור 

 
שגיאה! מקור לצורך בחינת והשוואת הצעות המחיר שיוגשו למכרז, כמפורט בסעיף יובהר כי * 

להזמנה להציע הצעות, מחיר האחסנה אשר יוצע ע"י המציע יוכפל )ע"י  ההפניה לא נמצא.
 .(ימים 60המזמינה( במספר הימים הצפויים למשך האחסנה הנדרש )

 
 מובהר כי יש למלא את כל הפרטים הנדרשים לעיל. .16
 

 כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים על פי מסמכי המכרז.  להצעתנו זו מצורפים .17
 

מושא המכרז מותנה בקיום מקור תקציבי מאושר, השירותים ביצוע אנו מצהירים כי, ידוע לנו ש .18
עם הזוכה במכרז זה תצא לפועל אך ורק לאחר אישור כדין של תקציב  המזמינההתקשרות וכי 

לאספקת הנדרש בו. לעניין זה יובהר כי ידוע לנו שקבלת אישור כאמור יכולה להתעכב ממועד 
שמורה הזכות  מזמינהמצהירים כי ידוע לנו של אנחנועוד מסירת הודעה בזכייה לזוכה במכרז. 
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 חתימה + חותמת המציע: _____________________________

 

שינוי מועדי הביצוע ו/או על היקף ביצועם ובכלל זאת  או עלהשירותים להחליט על ביטול 
 .בעניין זה המזמינה, ולזוכה לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי השירותיםצמצום 

 
אנו מצהירים כי: הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע )ו/או  .19

בשם המציע )ו/או התאגיד( על הצעה זו,  התאגיד( שבשמו מוגשת ההצעה, אנחנו זכאים לחתום
 ואין כל מניעה על פי דין או חוזה לחתימתנו על הצעה זו.

 
 בכבוד רב,

 
 

         
______________________________                                             ___________________ 

 תאריך                                                       חתימת המציע                                      
  חתימת מורשי חתימה וחותמת המציע()     

 
 

         שם המציע )באותיות דפוס(
         שמות מורשי החתימה 

       נא לפרט(  -אישיות משפטית )חברה/שותפות/אחר 
       מס' רישום האישיות המשפטית/עוסק מורשה 

          כתובת המציע
          כתובת דואר אלקטרוני

          מס' טלפון
          מס' פקס

 
 אישור חתימה

 
מאשר ת בזאת כי מאשר_______ מאשר/_________________________אני הח"מ עו"ד_

-_______________________________ ובזה כי חתימות ה"ה 
______________________________, אשר חתמו על הצעה זו, בצירוף חותמת 

___________________________ מס' מזהה _______________________________ 
 ."(, מחייבות את המציע לכל דבר וענייןהמציע)לעיל ולהלן: "

 
 

___________________  ________________________ 
 חתימת עו"ד  תאריך 

 (ן)חתימה + חותמת + מס' רישיו 
 


