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מועצה אזורית גולן
הליך למכירת ניסן וינר
תנאים כללים
המועצה האזורית גולן (להלן" :המועצה") ,מבקשת בזאת למכור את כלי הרכב המפורט בטבלה
המצורפת להליך זה ,הכוללת את פרטי הדגמים ,שנות העלייה לכביש ,ונפח המנוע של כל רכב
העומד למכירה (להלן" :הרכבים") ,ומבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר מהמבקשים לרכשם.
 .1רשאים להשתתף יחידים ו/או תאגידים הרשומים בישראל.
 .2את מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא עלות באתר האינטרנט של המועצה בכתובת :קישור
לאתר מועצה אזורית גולן
 .3על המציע לציין בהצעתו את התמורה הכספית שהוא מציע למועצה עבור הרכב המוצע,
כולל כל ההוצאות מכל סוג שהוא.
 .4הרכב יימכר במצבו הנוכחי  , AS ISלא יהא ניתן להניעו ו/או לבדוק אותו מעבר למראה
החיצוני .על מנת לראות את הרכב ,יש לתאם מראש מול קצין הרכב של המועצה ,גילי ידון,
בטלפון  054-2296654או דרך ציפי בטלפון  04-6969724בימים א'-ה' בשעות .08:00-15:00
.5
המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יממש את זכייתו בתוך  3ימים מיום ההודעה על
א.
הזכייה במכרז אשר תשלח אליו בדואר אלקטרוני לכתובת שיצרף להצעתו.
( )1הזוכה יעביר את סכום הרכישה המלא לפקודת מועצה אזורית גולן באמצעות
העברה בנקאית או המחאה תוך  3ימים מיום ההודעה על הזכייה במכרז.
( )2לאחר עד  3ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום ,בכפוף לפירעון מלוא הסכום ובתיאום
מראש עם קצין הרכב ,ייגשו הזוכה ונציג המועצה לבצע את העברת הבעלות.
העברת הבעלות תבוצע בסניף דאר המורשה לכך ,המצוי בקרבת מקום למועצה,
או במשרד הרישוי הקרוב למועצה ,לפי בחירת נציג המועצה; כל הכרוכות
בביצוע העברת הבעלות יחולו על הזוכה ,ובתום העברת יימסר לזוכה המסמך
לביצוע העברת הבעלות על הרכב.
( )3יש לתאם מראש את מועד ההגעה להעברת הבעלות עם קצין הרכב של המועצה
בטלפון 054-2296654
( )4בעת מימוש הצעתו וכתנאי לקבלת הרכב לידיו ,על הזוכה להמציא לקצין הרכב
אישור ממחלקת הגביה של המועצה ,על פירעון מלוא הסכום שהוצע על-ידו בחשבון המועצה,
כפי שיימסר לזוכה.
ה .טרם קבלת הרכב וכתנאי לקבלתו ,הזוכה מתחייב לבצע על חשבונו את ביטוח רכב חובה
לפחות ולמסור בידי המועצה אישור בכתב לכך.
ו .מובהר בזאת כי הרכב יימסר לזוכה אך ורק לאחר השלמת כל הליך העברת הבעלות עליו
כנדרש בחוק ו/או תקנות התעבורה ולאחר מילוי וחתימה על טפסים הקשורים למכירת הרכב
אצל קצין הרכב ,ולאחר הצגת אסמכתא על קיום הביטוח כמפורט לעיל.
ז .לא יממש הזוכה את זכייתו בתוך  3יום מיום מסירת ההודעה על הזכייה ,תהא רשאית
המועצה להכריז כי כל קשר חוזי בין הצדדים הנובע ממכרז זה ,יהא בטל ומבוטל ו/או לחלט
סכום הפיקדון שהוגש כצ'ק ביטחון יחד עם הגשת הצעת המחיר כאמור בסעיף 7ג .להלן.
.6
א .הגשת ההצעה על ידי המציע מהווה אישור כי תנאי ההתקשרות ברורים ומובנים לו.
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ב .לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע לא תשמע מפיו טענה כאילו לא ידע מהו טיבו של פרט
כלשהו.
ג .על המציע לצרף להצעתו צ'ק ביטחון בסך  10%מערך ההצעה לפקודת המועצה האזורית
גולן ללא ציון זמן פירעון המועצה רשאית לפסול הצעה שלא יצורף לה צ'ק ביטחון
כנדרש.
 .7הצעת המחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב כנספח א' .המחירים ינקבו בשקלים חדשים ויכללו
מס ערך מוסף.
 .8כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ,בהשתתפות במכרז ו/או
במימוש הזכייה ,לרבות העברת הבעלות על הרכב ,תחולנה על המציע.
 .10הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת
המכרזים שבבניין המועצה לא יאוחר מיום  24.10.2021שעה  14:30ולציין על המעטפה:
"מכירת רכב ניסן וינר".
 .12אי השלמת פרט הטעון מילוי ו/או כל שינוי ,תוספת או הסתייגות ממסמכי המכרז ,בין אם
נעשו בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .13ככלל ,ההצעה שהמחיר הנקוב בה הוא הגבוה ביותר מבין ההצעות תומלץ כהצעה הזוכה.
המועצה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל חוסר
התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה.
 .14המועצה תיתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז .להודעה זו תצורף ההמחאה שניתנה על ידי
המציע והיא תישלח אליהם בדואר רשום.
 .15צ'ק הביטחון אשר הוגש על ידי הזוכה במכרז יושב לידיו לאחר השלמת הליכי  -העברת
הבעלות ותשלום התמורה המלאה על ידו ,ובכפוף להשלמת כל התחייבויותיו לפיו
מכרז זה.
 .16המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר או כל הצעה שהיא.

___________________
חיים רוקח
ראש המועצה
מועצה אזורית גולן
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נספח א'  -הצהרת המציע והצעת מחיר
תאריך ________
לכבוד
מועצה אזורית גולן
(להלן" :המועצה")

רכישת רכב מסוג ניסן וינר ,מ"ר 79-339-75
סוג הרכב /דגם
ניסאן –  4*4דיזל
טורבו

נפח מנוע/סוג

שנת
ייצור

2488

2011

ק"מ
90000

מס' רכב
79-339-75

.1

אני הח"מ ____________ ,מס' זיהוי ____________ ,מבקש לרכוש מהמועצה רכב מסוג
 ,מ"ר__________(להלן" :הרכב") ומוכן לשלם תמורתו סך
____________דגם
כולל של _______ ( ₪במילים ________________________ :ש"ח).

.2

הנני מצהיר כי בדקתי את הרכב ואני מקבל אותו במצבו הנוכחי  ,AS ISמבלי שתהיה לי ו/או לכל מי
מטעמה טענה ,דרישה או תביעה כלשהי בגין מצב הרכב ובכלל.

.3

הנני מתחייב לבצע העברת בעלות ביחד עם קצין הבטיחות של המועצה בסניפי הדואר המורשים לכך ו/או
במשרד הרישוי בטרם יימסר לי הרכב .ידוע לי כי התשלום בגין העברת הבעלות על הרכב וכל הכרוך בכך
יחולו עלי.

.4

הנני מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות ברכב מיום העברת הבעלות בו על שמי (להלן" :יום הקניה"),
ומתחייב לשפות את המועצה בגובה כל סכום שייפסק כנגדה באם יינקטו כנגדה הליכים הקשורים במכירת
הרכב ו/או מסירתו ו/או העברתו ו/או תקינותו.

.5

אם הצעתי תתקבל ,החל מיום הקנייה ,הנני מקבל על עצמי אחריות מלאה ומוחלטת לגבי אגרות ו/או
קנסות ו/או תשלומים ו/או כתבי אישום ו/או כל הוצאה ו/או נזק ו/או כל הליך שיפוטי אחר נגד הרכב ו/או
נהגו ו/או המשתמש בו ו/או מבטחו ,וכן הנני מקבל על עצמי אחריות מלאה ומוחלטת לגבי כל נזק גוף או
רכוש שייגרם לכל אדם ו/או תאגיד ו/או כל גוף שהוא על ידי הרכב או כתוצאה ממנו.

.6

הנני פוטר את המועצה פטור מלא מכל אחריות לאיזו תביעה הקשורה לרכב החל מיום הקניה .עוד הנני
פוטר את המועצה פטור מלא מכל אחריות לאיזו תביעה הקשורה לרכב בשל הפעלתו על-ידי ,וזאת גם לפני
יום הקניה.

.7

הנני מתחייב לבצע על חשבוני ביטוח רכב חובה ,בטרם יימסר לי הרכב .ידוע לי כי התשלום בגין
הביטוחים הנ"ל יחול עלי.

.8

הנני מתחייב להעביר את רישום הרכב על שמי בכל המוסדות והחברות הרלוונטיים ,לרבות בחברת דרך
ארץ הייוויז ( )1997בע"מ (כביש  )6וכיו"ב.

.9

ידוע לי כי המועצה אינה עוסק מורשה ועל כן אין באפשרותה להמציא חשבונית מס ואני לא אוכל לנכות
מס תשומות מהרכישה.
שם המציע____________________ :
מס' זיהוי____________________ :
טלפון_______________________ :
מייל________________________ :
כתובת_______________________ :

_____________________________
חתימה  +חותמת (בתאגיד :מורשה חתימה)

