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 ./ ג'יפמסוג טנדר 4X4הזמנת לקבלת הצעות מחיר לרכבי בטחון 

 

 תנאים כללים:

מזמינה יבואנים וסוכני מכירות רכב מועצה אזורית "שדות נגב" )להלן: "המועצה"(,  .1
 .4X4 / ג'יפרכב מסוג טנדר להגיש הצעותיהם למכירת

 )להלן: "היצרן"(. / ג'יפמסוג טנדר 4X4רכבים חדשים  4המועצה מעוניינת לרכוש 

 לפי הפירוט הבא: )"להלן הרכב"(., אפס קילומטר ,המדובר ברכבים חדשים

מתוך אחד או יותר מהיצרנים : טיוטה, מאזדה, סוזוקי, מוציבושי,  רכבים 4-ההצעה ל
 טחון.ירד הבאך אין המועצה מתחייבת לרכוש את כולם מאחר והתקציב מתקבל למשאיסוזו. 

 דלתות. 5דיזל אוטומטי  4X4משא פתוח  / ג'יפטנדר .1
 וו גרירה משולב. .2
 מגיני גחון. .3
 ק"ג. 3500כושר גרירה לגרור עם בלמים  .4
 + מהבהב לד כחול / אדום מגנט. מערכת כריזה מותקנת עם שופר במנוע .5
 לבן או אפור. –צבע  .6
 אופציה. –ארגז סגור  .7
 הישוב. מדבקות בשני צידי הרכב, בטחון + שם .8
 פנסי סריקה בגג הרכב. 2 .9

 

 תנאים להשתתפות במכרז:

ישראל של היצרן )להלן "היבואן רשאים להשתתף במכרז גופים שהינם היבואן הרשמי ב .א
 שמי"( או סוכנות בישראל של היצרן או סוכנות בישראל של היבואן הרשמי.הר

לחוק עסקאות אישור תקף בדבר ניהול ספרים כחוק, בהתאם על המציע לצרף להצעתו  .ב
 .1976 –גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

על המציע לציין בהצעתו את התמורה הכספית שהוא דורש עבור הרכב כולל כל המפרט  .2
 .1בסעיף 

א. הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור כי תנאי ההתקשרות ברורים לו וכי הוא מכיר  .3
 את    כולם.

כל  ר הגשת ההצעה ע"י המציע לא תשמע מפיו טענה כאילו לא ידע מהו טיבו שלב. לאח
 .פרט שהוא

 "ח ויכללו מס ערך בש. הצעת מחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב נספח א'. המחירים ינקבו 4
 מוסף.
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כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למרכז ובהשתתפות במכרז  .5
 תחולנה על המציע.

תינתן אפשרות לזוכה המציע לרכוש את הרכב הקיים לפחות במחיר מחירון של יצחק  .6
 לוי.

א. המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ו/או  .7
 תיקונים במסכי המכרז, בין ביוזמתה בין בתשובה לשאלות המציעים.

תב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר ב. השינויים והתיקונים כאמור, יובאו בכ     
עפ"י הכתובות והמספרים שנמסרו ע"י רוכשי מסמכי המכרז, ויהוו  רשום, פקס או באימייל

  חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
 

 עיון במסמכי המכרז:
 ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו באתר האינטרנט של המועצה

 המועצה, המסמכים יפורסמו באתר  www.sdotnegev.org.ilשכתובתו: 
 

 הגשת ההצעות: 
 4/05/2021את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית עד לתאריך: 

נגב" במעטפה -מועצה אזורית "שדותמזכירות בתיבת המכרזים במשרדי  15:00עד השעה: 
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה  ." 40/21סגורה עליה ירשם "מכרז פומבי מס': 

 ידי וועדת המכרזים.-הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על
 

 שאלות / הבהרות:
 

בכתב, עד לתאריך: שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על מסכי המכרז, ניתן להעביר 
באחריות הפונים לוודא כי  ayelet@sdotnegev.org.il  דוא"ל:ל 12:00בשעה:  22/04/2021

 שאלותיהם הגיעו ליעדם במועד. שאלות שימסרו לאחר המועד לעיל לא יענו.
 

 ולרוכשי המשרד בלבד.תשובות לשאלות הבהרה: יפורסמו באתר המועצה 
 
אי השלמת פרט הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או הסתייגות ממסמכי המכרז, בין  .8

 אם נעשו בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
המועצה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  .9

 ז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה.חוסר התייחסות לתנאי המכר
 המועצה תיתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז. .10
 המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .11

 
 

 ,בכבוד רב
 
 תמיר עידאן 
 ראש המועצה

 

http://www.sdotnegev.org.il/
mailto:ayelet@sdotnegev.org.il
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 נספח א'

 לכבוד 
 נגב" –מועצה אזורית "שדות 

 

 הצהרת המציע והצעת מחיר
 

אנו הח"מ, מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז, והבנו את כלל הדרישות הנוגעות למכרז זה,  .1
 וכי קיבלנו את כל המידע הרלוונטי להגשת הצעתנו.

 שמי.מורשה של היצרן או של היבואן הר סוכנותשמי או הננו מצהירים כי הננו היבואן הר .2
אנו מתחייבים, כי אם הצעתינו תוכרז כזוכה ע"י המועצה, אנו נספק למועצה את הרכב שיוזמן, וזאת  .3

הרכב ימי עבודה מהמועד בו המועצה תחתום על הסכם לרכישת  14בכפוף להימצאותו במלאי תוך 
התשלום עבור הרכב, ובלבד שהזמנת המועצה שמי וכן תעביר את בנוסח המקובל אצל היבואן הר

שמי ועל לרכב תהיה כמקובל אצל היבואן הר נעשתה עד למועד האחרון כמשמעותו במכרז. האחריות
 פי הדין.

 

 להלן הצעת המחירים:

 מרשימת היצרנים וע"פ דרישות  ,קילומטר  0רכבים חדשים  4אנו מציעים לספק לכם עד 

 
 דלק: דיזל., סוג 2021שנת עליה לכביש: 

 "הרכב"(. –)להלן 

 .₪הסכום הכולל המבוקש עבור כל רכב הוא: ___________ 
 )הסכום כולל מע"מ(.

 שם המציע: ___________

 מס' טלפון: ____________

 פקס / דוא"ל: _______________________

 כתובת: ______________________

 

 חתימה + חותמת: ____________                            תאריך: _____________                        

 
 הערה : במקרה שמוצעים רכבים שונים מיצרן או מודל מסוים יש להגיש הצעה נפרדת לכל אחד מהם.
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