מכרז מס' 226266
למכירת רכב טויוטה היילקס

פנייה לקבלת הצעות למכירת כלי רכב יד שניה
.1

כללי
.1.1

רשות נחל הירקון (להלן" :הרשות") ,מזמינה בזאת הצעות מחיר למכירת כלי רכב יד
שניה שבבעלותה (להלן" :כלי הרכב") ,כמפורט במסמכי ההליך שלהלן ,על נספחיו.

.1.1

פרטיו של כלי הרכב המוצע למכירה הינם ,כדלקמן:
סוג הרכב

טויוטה היילקס

מס' רישוי

111-08-181

תוקף רישוי

10.11.1811

שנת ייצור

1812

קילומטראז'

כ 108,888 -ק"מ

נפח מנוע

1,2,2

מחיר מינימום

₪ 111,121

.1.2

מובהר בזאת ,כי כלי הרכב נמכר במצבו הנוכחי ( )as isולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות באשר לכלי הרכב ,לרבות רישיונות הרכב .בחתימתו על
ההצעה ובהגשתה ,מוותר הזוכה במכרז (להלן" :הרוכש") על כל טענת אי התאמה מכל
סוג שהוא ,לרבות מחמת טעות ,הטעייה ,כפיה ,מום או פגם כלשהו.

.1.1

את כלי הרכב ניתן לראות במשרדי הרשות שברח' אוסישקין  ,,תל אביב ,בתיאום מראש
עם נציג הרשות ,מר יונתן רז ,בטלפון שמספרו .811-101108,

.1.1

בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב לנציג הרשות ,מר יונתן רז ,באמצעות דוא"ל שכתובתו
 ,yonatan@yarkon-river.org.ilוזאת עד לא יאוחר מיום  6322226226בשעה .06:22
באחריות המציע לקבל את אישור הרשות בדבר קבלת שאלות הבהרה .פניה שלא נתקבל
לגביה אישור קבלה כאמור ,תיחשב כאילו לא התקבלה.

.1

הצעת המחיר
.1.1

על מציע לנקוב בטופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח א' להליך במחיר המוצע על ידו
למכירת כלי הרכב ,כאשר המחיר המוצע לא יפחת מ( ₪ 111,121 -להלן" :מחיר
המינימום") .הצעה שהסכום המוצע בה יפחת ממחיר המינימום תיפסל על הסף.

.2

אופן הגשת ההצעה

.2.1

על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד ,וזאת עד לא יאוחר מיום 3222226266
בשעה ( 06:22להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות").

.2.1

את ההצעה ,לרבות מסמך זה ,טופס הצעת המחיר המצ"ב כנספח א' להליך ,והסכם
המכר המצ"ב כנספח ב' להליך ,כאשר הם חתומים על ידי המציע ,יש להגיש במעטפה
סגורה עליה יצוין אך ורק" :הצעה למכירת כלי רכב יד שניה" ,במסירה ידנית לתיבת
המכרזים במשרדי הרשות ,שברח' אוסישקין  ,,תל אביב ,לא יאוחר מהמועד האחרון
להגשת הצעות הנ"ל .הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל .משלוח ההצעה
בדואר או בכל דרך אחרת לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.

.2.2

הרשות שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את המועד האחרון
להגשת ההצעות לתקופה נוספת ,בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות לפני
המועד האחרון להגשת ההצעות.

.2.1

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה ,מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי ההליך
ובתנאיו .כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך
תחולנה על המציע בלבד.

.1

תוקף ההצעה
.1.1

.1

.0

ההצעה תהיה בתוקף עד ליום  .2022026266מבלי לגרוע מהאמור מובהר ,כי הרשות תהא
רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם להליך לתקופה נוספת שתקבע על
ידה ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף
ההצעה מיד עם קבלת דרישת הרשות לכך.

אופן קביעת הזוכה
.1.1

אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

.1.1

הרשות שומרת לעצמה את הזכות ,מכל סיבה שהיא ,לבטל את ההליך ו/או לא לחתום על
החוזה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות .אם תחליט הרשות
לבטל את ההליך ו/או שלא לבצע את החוזה ו/או שלא לחתום על החוזה ,לא תהיה
למשתתפים בהליך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי הרשות.

הודעה לזוכה והתקשרות
.0.1

הרשות תודיע לזוכה בכתב על הזכייה בהליך .בתוך  2יום ממועד ההודעה כאמור ,ישלם
הזוכה לרשות את התמורה בגין כלי הרכב באמצעות שיק בנקאי ו2או העברת זה"ב
(העברה בנקאית) ,ויחתום על החוזה.

.0.1

הרשות תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל משא ומתן עם הזוכה בהליך
לאחר זכייתו וקודם לחתימת החוזה.

.0.2

בכפוף להעברת הבעלות על כלי הרכב על שם הרוכש (באחריותו ועל חשבונו של הרוכש),
יאסוף הרוכש את כלי הרכב ממשרדי הרשות באופן עצמאי (באחריותו ועל חשבונו של
הרוכש) ,וזאת בתוך  2ימים ממועד תשלום התמורה בגינו לרשות.

.0.1

העמסה ,גרירה ,הובלה ופריקה של כלי הרכב ,ככל שיידרשו ,ייעשו על ידי הרוכש
ובאחריותו הבלעדית .כל נזק שייגרם מהובלה ,העמסה או פריקה לרכוש או לגוף הנובע
מפעולות אלה יחולו על הרוכש בלבד.

.0.1

לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא שילם תמורה לרשות במועד הנקוב בסעיף  0.1לעיל
ו/או לא אסף את כלי הרכב מהרשות במועד הנקוב בסעיף  6.3לעיל ,רשאית הרשות לבטל
את זכייתו בהליך.

.0.0

יובהר ,כי היה ותבוטל זכייתו של המציע הזוכה בהליך או יבוטל החוזה עם המציע
הזוכה ,תהא הרשות רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות ולהציע את כלי הרכב
למציע הבא לאחריו ו/או לצאת להליך חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על פי דין,
בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא הליך זה.

.2

דין חל
.2.1

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל ,בנוסחם מעת לעת .ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם
לכל דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך
והגשת ההצעות.

.2.1

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הקשור בהליך ו/או הנובע ממנו ובכל סכסוך משפטי
שעילתו בהליך זה ,בין אם טרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה בו ,תהא מסורה לבית
המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

______________________
רשות נחל הירקון

נספח א'
לכבוד
רשות נחל הירקון (להלן" :הרשות")
רח' אוסישקין  ,,תל אביב

תאריך_______________ :

א.ג.נ,.

הנדון :הצעת מחיר למכירת כלי רכב יד שניה
אני הח"מ ,________________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה
זהירה את כל מסמכי ההליך ,מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1הנני מעוניין לרכוש מידי הרשות כלי רכב יד שניה שבבעלותה (להלן" :כלי הרכב") ,כמפורט
במסמכי ההליך/חוזה ,אשר פרטיו הינם:
סוג הרכב

טויוטה היילקס

מס' רישוי

111-08-181

תוקף רישוי

10.11.1811

שנת ייצור

1812

קילומטראז'

כ 108,888 -ק"מ

נפח מנוע

12,2

מחיר מינימום

₪ 111,121

 .1הנני מצהיר בזה ,כי הבנתי את כל האמור במסמכי ההליך והגשתי את הצעתי בהתאם ,ואני
מסכים לכל האמור במסמכי ההליך ולא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או
אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.
 .2הנני מצהיר בזה ,כי בדקתי את כלי הרכב הנמכר ואת כל הפרטים הקשורים בו וכי אני מסכים
לרכוש אותו במצבו הנוכחי ( .)as isהנני מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי הרשות ביחס
לכלי הרכב ,מצבו ו/או רכיביו ומסכים בזאת כי לא תהיה לרשות כל אחריות לתקינותו.
הנני מציע לשלם עבור כלי הרכב סך כולל של __________________________ ( ₪במילים:
______________________________________________ שקלים חדשים)2
 .1ידוע לי כי הצעה שהסכום המוצע בה יפחת מ ₪ 111,121 -תיפסל על הסף.
 .1הצעתי הנ"ל תהיה בתוקף עד ליום  .82.82.1811ידוע לי כי הרשות תהא רשאית לדרוש ממני
להאריך את תוקף הצעתי לתקופה נוספת שתקבע על ידה ,וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ואני
מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת הרשות לכך.

 .0הנני מצהיר בזה ,כי תוך  11יום ממועד הודעת הרשות על הזוכה בהליך ,אשלם לרשות את
התמורה המוצעת על ידי לעיל בגין כלי הרכב בשיק בנקאי ו/או העברת זה"ב (העברה בנקאית) ,
ואחתום על החוזה.
 .2ידוע לי ,כי ככל שאזכה בהליך ,עלי לבצע העברת בעלות על כלי הרכב על שמי (באחריותי ועל
חשבוני) ,ולאסוף את כלי הרכב ממשרדי הרשות באופן עצמאי (באחריותי ועל חשבוני) ,וזאת בתוך
 2ימים ממועד תשלום התמורה בגינו לרשות.
 .0עוד ידוע לי כי העמסה ,גרירה ,הובלה ופריקה של כלי הרכב ,ככל שיידרשו ,ייעשו על ידי
ובאחריותי הבלעדית .כל נזק שייגרם מהובלה ,העמסה או פריקה לרכוש או לגוף הנובע מפעולות
אלה יחולו עלי בלבד.
 .,ידוע לי כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות ,מכל סיבה שהיא ,לבטל את ההליך ו/או לא לחתום
על החוזה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות .אם תחליט הרשות לבטל את
ההליך ו/או שלא לבצע את החוזה ו/או שלא לחתום על החוזה ,לא תהיה לי כל תביעה ו/או דרישה
ו/או טענה מכל סוג כלפי הרשות.
 .18הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים .למיטב ידיעתי ,במהלך הכנת הצעתי
לא נעברה כל עבירה על חוקי המדינה ולא הושג כל יתרון באמצעים שאינם כשרים.
 .11הנני מסכים כי תהיו זכאים לראות בהצעתי זו כהצעה בלתי חוזרת כמשמעותה בסעיף  2לחוק
החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג –  ,1,22ולפיכך עם מסירתה של הודעת קיבול בכתב על ידכם ייכרת
הסכם מחייב בינינו לביניכם.

ולראייה להסכמתי ולאמיתות הצהרתי ,באתי על החתום:

_______________

כתובת המציע _______________

שם המציע

חתימת המציע ______________

_______________

טלפון

נספח ב'

הסכם למכירת כלי רכב יד שניה
שנערך ונחתם ב _____________ ביום ______ לחודש _____ לשנת 1811

ב י ן:

רשות נחל הירקון
מרח' אוסישקין  ,,תל אביב
(להלן" :הרשות")

ל ב י ן:

מצד אחד;

___________________
מרח' _______________
מצד שני;

(להלן" :הרוכש")

הואיל

והרשות פרסמה פנייה לקבלת הצעות במסגרתה הזמינה הצעות מחיר למכירת כלי
רכב יד שניה שבבעלותה (להלן ,בהתאמה" :ההליך" ו" -כלי הרכב");

והואיל

והרוכש זכה בהליך והוא מעוניין לרכוש את כלי הרכב במצבו הנוכחי ( ;)as isוהרשות
מעוניינת למכור לרוכש את כלי הרכב ,בהתאם להוראות המפורטות בחוזה זה ובכל
יתר מסמכי ההליך ,המהווים אף הם חלק מהחוזה ,בין אם צורפו אליו ובין אם לאו,
ובהתאם למחיר שהוצע על ידי הרוכש במסגרת הצעתו להליך;

והואיל

וברצון הצדדים להעלות על הכתב את המוסכם ביניהם;

אי לכך הוצהר ,הותנה ,והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

.1

הרוכש מעוניין לרכוש מהרשות את כלי הרכב ,אשר פרטיו מפורטים בטבלה שלהלן:
סוג הרכב

טויוטה היילקס

מס' רישוי

111-08-181

תוקף רישוי

10.11.1811

מועד עליה לכביש

נוב' 1812

קילומטראז'

כ 108,888 -ק"מ

נפח מנוע

12,2

הרוכש מצהיר כי קודם לחתימת הסכם זה ניתנה לו ההזדמנות לראות ,לבדוק ולבחון בעצמו ו/או
באמצעות מי מטעמו את כלי הרכב.

.2

כלי הרכב ימסר לרוכש כאשר הוא תקין ופועל ,במצבו הנוכחי ( )as isנכון למועד חתימת הסכם זה
ובכפוף לבלאי סביר עד למועד מסירת החזקה.

.1

הרוכש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות באשר לכלי הרכב ,לרבות
רישיונות הרכב ,ועל כל טענת אי התאמה מכל סוג שהוא ,לרבות מחמת טעות ,הטעייה ,כפיה,
מום או פגם כלשהו.

.1

הרשות מצהירה כי לא ידוע לה על כל פגם בכלי הרכב נכון למועד חתימת הסכם זה וכי היא
מתחייבת לדאוג לתקינותו ,בכפוף לבלאי סביר ,עד למועד מסירתו לרוכש.

.0

בגין העברת הבעלות בכלי רכב ומסירת החזקה בו לרוכש ,ישלם הרוכש לרשות סך כולל של
____________ ( ₪במילים _________________________ :שקלים חדשים) (להלן:
״התמורה״) .התמורה תשולם לרשות עם חתימת הסכם זה וכתנאי לביצוע העברת הבעלות בכלי
הרכב ,באמצעים אלה בלבד :באמצעות שיק בנקאי לפקודת הרשות או בהעברת זה"ב לחשבון
הרשות לפי הפרטים שיימסרו לי.

.2

העברת בעלות על כלי הרכב על שם הרוכש תיעשה באחריותו ועל חשבונו של הרוכש וזאת בתוך 2
ימים ממועד תשלום התמורה בגינו לרשות.

.0

איסוף כלי הרכב ייעשה באופן עצמאי על ידי הרוכש ,באחריותו ועל חשבונו ,בתוך  2ימים ממועד
תשלום התמורה בגינו ,בכפוף להעברת בעלות על שמו של הרוכש (באחריותו ועל חשבונו של
הרוכש) .במועד מסירת החזקה ,תמסור המוכרת לרוכש את כל הרישיונות ,ככל שישנם ,בקשר עם
כלי הרכב.

.,

העמסה ,גרירה ,הובלה ופריקה של כלי הרכב ,ככל שיידרשו ,ייעשו על ידי הרוכש ובאחריותו
הבלעדית .כל נזק שייגרם מהובלה ,העמסה או פריקה לרכוש או לגוף הנובע מפעולות אלה יחולו
על הרוכש בלבד .המוכרת לא תהא אחראית כלפי הרוכש על הובלת כלי הרכב ,אספקתו ,מתן
אחריות בגינו וכיו"ב.

 .18מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי ,וכי לבית משפט המוסמך בתל-אביב לפי
העניין ,תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת שתתגלע בין הצדדים
בקשר לחוזה זה ,פירושו או ביצועו.

________________
הרשות

________________
הרוכש

