
 

 

 

  רכש טוביןזמנה להציע הצעות לה

 )להלן: "ההזמנה"(  1מס' 

 

מודיעה בזאת על כוונתה למכור רכבים "( המועצה" )להלן: המועצה האזורית תמר .1

מסמך מפורט בבהתאם ל, והכל םלרכישתהצעות מחיר  לקבלו"( הטובין)להלן: " חשמליים

 "(.רשימת הטובין")להלן:  להזמנה זו 1כנספח המצורף רשימת הטובין המוצעים למכירה, 

 

במחלקת רכב המועצה שבנווה זוהר ניתן לראות במתחם  הטובין המוצעים למכירהאת  .2

איילה יש לפנות ללפרטים נוספים . 29/10/2020עד ליום ו, בלבד בתיאום מראשותחבורה 

 . tamar.co.il-AyalaZa@maאו בדוא"ל:  6688832-08, בטלפון: זגורי

 

במצבם  נמכרים  הםהמוצעים וכי  הטוביןכי היא אינה אחראית למצב המועצה מבהירה,  .3

. כמו כן, לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע למצב = AS ISהנוכחי

 הטובין, למעט בדבר פגם נסתר בו. 

 

עד ליום  . tamar.co.il-AyalaZa@maבדוא"ל: הטובין ניתן להגיש  הצעות לרכישתאת ה .4

 המסמכים כדלהלן:בצירוף , ו12:00בשעה  08/11/2020

 ;, חתום על ידי המציעמסמך זה הנושא כותרת "הזמנה להציע הצעות לרכש טובין" .4.1

 ;, חתום על ידי המציעלהזמנה זו 1כנספח  ףהמצור ,רשימת טוביןמסמך  .4.2

 "(;טופס הגשת הצעה"להזמנה זו )להלן:  2כנספח המצורף טופס הגשת הצעה,  .4.3

שתישלח בדואר ₪  2,500בגובה של המועצה האזורית תמר, לפקודת  בנקאית ערבות .4.4

.  בנוסף, יש לצרף מועצה אזורית תמר, נווה זוהרלמשרדי המועצה בכתובת  רשום

תחולט במידה והמציע שהצעתו תתקבל, יחזור בו  ערבותההעתק של הערבות להצעה. 

בנוסח , 4מהצעתו או לא ישלם את מלוא סכום ההצעה בפרק הזמן הקבוע להלן בסעיף 

 "(. ערבות הקיום)להלן: "להזמנה זו  3נספח כהמצורף 

 

 האמור לא תתקבל ולא תידון.  המועדהצעה שתימסר לאחר  .5

 

הסדרת העברת הבעלות יחולו על הרוכש, לרבות כל המיסים, תשלומי  עלותמובהר, כל כי  .6

 מע"מ )במידה ויחולו(. והחובה 

 

, המועצהימים מהיום בו הודיעה לו  7על המציע הזוכה לשלם את מלוא סכום ההצעה בתוך  .7

 .כי הצעתו התקבלה

 

על המציע הזוכה הטובין יימסר בכפוף להעברת בעלות על שמו של הרוכש ועל חשבונו.  .8

 .שעות מהעברת הבעלות 72בתוך מתחם המועצה מ הטוביןלהוציא את 
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, אם ידרשו, ייעשו על ידי הקונה ובאחריותו הטוביןהעמסה, גרירה, הובלה ופריקה של  .9

כל נזק לרכוש או לגוף שיגרם מהעמסה, גרירה, הובלה או פריקה, יחול  . כמו גם,הבלעדית

 .על הקונה בלבד

 

לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות או השלמות  תרשאי המועצה .10

 שומרת לעצה את הזכותא ילבחור בהצעה כלשהי, וההמועצה מתחייבת אין  להצעותיהם.

בצע את לפנות למציעים פוטנציאליים נוספים בכל מועד שיימצא לנכון, או להחליט שלא ל

לבטל או לשנות  כמו כן, המועצה רשאיתכלל, מטעמים תקציביים או אחרים.  רכש הטובין

 הבלעדי והמוחלט. העל פי שיקול דעת האת החלטת

 

ם מציע נבחר טרומתן עם  הבלעדי, לנהל משא הפי שיקול דעת-, עלתרשאיהמועצה תהא  .11

 . "(הרוכש)להלן: " חתימת החוזה

 

 למען הספר ספק, הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לדיני המכרזים.  .12

 

ההזמנה סמכי סמך מממובהר בזאת למען הסר ספק כי כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במ .13

הסתייגות לגביהם, ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל או כל ונספחיה, 

ועלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול  ועצה,דרך אחרת, לא יחייבו את המ

 .ועצההבלעדי והמוחלט של המ הדעת

 

 

 בברכה,

 

 המועצה האזורית תמר

 

 

  _______________      _______________ 

 תאריך                    ת המציעחתימ    



 

 

 

 1נספח         

 הטובין רשימת           

 מכירת טובין בבעלות המועצה האזורית תמר

 

 :להלן ,מודיעה בזאת על כוונתה למכור את הטובין המפורטים המועצה האזורית תמר

 

מס' 

 הטובין

סוג 

 הטובין

שנת 

 ייצור

מס'  ק"מ נפח דגם יצרן

 רישוי

תוקף 

 רישוי

רכב  1

 חשמלי

 

נאנגינג,  12/2017

 סין

JEZZA KV303 8,300 39166001 12/12/2020 

רכב  2

 חשמלי

 

נאנגינג,  12/2017

 סין

JEZZA KV303 8,652 39166101 12/12/2020 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _______________      _______________ 

 תאריך                    ת המציעחתימ    

       



 

 

 

 2נספח   

 טופס הגשת הצעה           

 מכירת טובין בבעלות המועצה האזורית תמר

 

 ____________________  :שם המציע

 _________________________ :ת.ז

 _______________________ת: כתוב

 ________________________ :טלפון

 

והבנתי את כל  שבבעלות המועצה,ההזמנה להציע הצעות לרכש טובין לאחר שקראתי את מסמכי 

 : כדלקמןלרכוש מהמועצה את הטובין ובמחיר, המפורטים תנאיהם, הנני מציע 

 

________, במחיר של _________ שקלים ______, שסוגו הוא ______טובין מס' ___ .1

 ________(.________________________  חדשים )המחיר במילים:

________, במחיר של _________ שקלים ___________, שסוגו הוא _טובין מס' ___ .2

 ________(.________________________  חדשים )המחיר במילים:

 

 

 

  _______________      _______________ 

 תאריך                    ת המציעחתימ    

 

 

 לחתימת המועצה )ימולא על ידי המועצה במידה וההצעה תתקבל(

 ___________.__________קבלת הצעת המחיר על ידי __הנני מאשרת את 

 

 

  _______________      _______________ 

 תאריך                   ת המועצהחתימ   

 

     

 

 

 

 



 

 

 

 3נספח     

 נוסח ערבות קיום           

 מכירת טובין בבעלות המועצה האזורית תמר

 

 לכבוד

 המועצה האזורית תמר

 

 _______מס'אוטונומית ערבות  :הנדון

 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "המציע: "_ )להלן________ ת.ז. __________על פי בקשת __ .1

הסכום ) ₪ 2,500בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 

המציע, בקשר ( שתדרשו מאת "סכום הערבות" לן:)לה (₪ אלפיים וחמש מאות  לים:במי

הצעה שניתנה על ידו בהזמנה להציע הצעות לרכישת טובין שבבעלות המועצה האזורית עם 

 .1"( מס' המועצהתמר )להלן: "

 

ימי עסקים ממועד דרישתכם בכתב, אנו נשלם לכם כל סכום  3לפי דרישתכם הראשונה ותוך 

הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח 

את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרשות את התשלום תחילה מאת הנערב. "יום 

יום מימי השבוע שבו רוב בעלי רישיון בנק לפי חוק  כל –עסקים" לכתב ערבות זו משמעו 

הבנקאות פתוחים לעסקים, זולת אם הוא ערב יום מנוחה כמשמעותו בפקודת סדרי השלטון 

 .1948 –והמשפט, תש"ח 

 

לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי במקרה ש .2

 יתרת סכום הערבות הבלתי ממומש.

 

 המציע מצדחבות  בקיומה או בגובהה שלאינה מותנית זו ערבות כי  ,כם בזאת במפורשמוס .3

לא תהיו חייבים לנקוט . כמו כן, כלפיכם והינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית

ו/או לממש בטחונות  למציעו/או לפנות בדרישה מוקדמת  המציעבהליכים משפטיים נגד 

 ערבות על ידינו.האחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום 

 

מסר לנו בכתב בסניף __________ בכתובת יכל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה ת .4

__________________ או באמצעות פקס שמספרו ______________, כשהיא חתומה 

 או ממלא מקומו.  יו"ר המועצה על ידי 

 

על פי הפרטים , המועצההתשלום ייעשה על ידינו על דרך של העברה בנקאית לחשבון  .5

שיימסרו לנו בדרישתכם, או באמצעות המחאה בנקאית לפקודתכם, וזאת על פי שיקול 

 דעתכם הבלעדי.

 



 

 

 

מנע י, וכמו כן, לא נהיה רשאים להןאנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שה .6

כל מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על 

 על פי הדין. למציעטענה לרבות כל ברירה המוענקת 

 

 . 08.01.2021הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .7

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8

  

 

 

 בכבוד רב, 

        ________________ 

 הבנק        

 


