23.2.2020

הנדון :פניה לקבלת הצעות מחיר למכירת רכב
 .1תנאי המכרז:
א .על המשתתף במכרז לבדוק היטב את כלי הרכב לרבות רישיונות הרכב לפני הגשת הצעתו.
לא יתקבלו כל תביעות שהן לכל פגם או נזק וכו' שיתגלו בכלי הרכב ,אחר התשלום
עבורם .כמו כן על המשתתף במכרז לבדוק טרם העברת בעלות לרכב שהרכב במצב שהיה
בזמן הגשת ההצעה.
ב .המועצה לא תכיר בכל תביעות הזוכה למתן רישיונות או תביעה אחרת כלפי משרד
התחבורה או משרד ממשלתי אחר ,לבד מהרישיונות שיימסרו לזוכה עם העברת הבעלות
ברשות הרישוי .אגרות רישוי כל שהן לרבות הגבלות מכס יחולו על הקונה.
 .2רישוי ורישיונות:
2.1

הרישוי לרכב כפוף לתקנות משרד התחבורה ו/או המכס ,ויבוצעו על ידי הקונה בסיוע
המועצה.

2.2

אין המועצה מתחייבת להוצאת רישיון תנועה כל שהוא.
ג .על המשתתף במכרז להפקיד שיק אישי לטובת המועצה בשיעור של  10%מערך הצעתו
לתקופה של  3חודשים מיום גמר מועד מכרז זה ,אחרת לא תדון הוועדה בהצעתו.
ד .העמסה ,גרירה ,הובלה ופריקה של כלי הרכב ,אם יידרשו ,ייעשו ע"י הקונה ובאחריותו
הבלעדית מחניית המועצה.
ה .כל נזק אשר ייגרם מההובלה ,העמסה או פריקה לרכוש או לגוף או כל נזק הנובע
מפעולות אלה יחולו על הקונה ולא על המועצה.
ו .התשלום עבור כלי הרכב יהיה במזומן או המחאה בנקאית תוך  7ימים מההודעה על
הזכייה .הזוכה יגיש אישור העברת בעלות רכב חתומה ע"י הבנק ,כתנאי לפני קבלתו.

ז .על הזוכה להוציא את כלי הרכב תוך  24שעות מהעברת הבעלות .רק לאחר הוצאת כלי
הרכב והציוד מהשטח יוחזר השיק האישי.
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ח .המועצה רשאית להשאיר ברשותה את כלי הרכב לאחר קבלת ההצעות מהמשתתפים
במכרז ,אם תחליט המועצה לבטל או לעכב המכירה מסיבה כל שהיא ,בלא שתהא
מחויבת לתת הסבר למשתתף /משתתפים במכרז.
ט .אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
י .הצעת המחיר תהיה על מחיר מינימום כמפורט בהצעה למכירת רכב.


ניתן לראות את כלי הרכב בחניית המועצה המקומית רח' הדקל  52תל מונד בתיאום
מראש עם גב' מזל גל טל' 09-7774123



אם יחזור בו המשתתף במכרז מהצעתו ,לא יהיה זכאי לתבוע החזרת שיק אישי.



כל משתתף רשאי להגיש הצעה על כלי הרכב או רק על חלקן .את ההצעות יש להגיש
בבניין המועצה בתל מונד רח' הדקל  52בחדר ישיבות.



המועד האחרון להגשת הצעות  20.3.2020עד השעה 14:00

בכבוד רב,
עו"ד שמואל סיסו
ראש המועצה

הודעת המשתתף במכרז הנ"ל :
קראתי את התנאים הנ"ל ואני מסכים למלא אחריהם ,פרטי המשתתף במכרז (חובה למלא בעט ובכתב
קריא וברור)
שם פרטי ושם משפחה

שם איש הקשר

טלפון

פקס

כתובת

מיקוד

מס' עוסק מורשה

תאריך

_______________________
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_____________________
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הצעה למכירת רכב
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד
מחלקת רכש והתקשרויות.
הריני להציע מחיר עבור רכישת הרכב להלן בהתאם לתנאים שצורפו למכרז זה:
הצעה שתהיה פחות ממחיר המינימום תיפסל על הסף.

הצעת המחיר לרכב מס______________________ : 4374634 .ש"ח
(ובמילים)_______________________ :
הצעת המחיר לרכב מס______________________ 2574132 .ש"ח
(ובמילים)_______________________ :

שנת יצור

מס' רישוי

סוג הרכב

4374634

אופל ספרד 3/15
CORSA

30/3/2020

2574132

אופל ספרד 2/15
CORSA

02/02/2021

_______________________
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רישוי עד

מחיר
מינימום
₪ 24,000
₪ 25,000

מס' ק"מ
88,725
ק"מ
76,086
ק"מ

הערות
צבע אפור
יד 2
צבע לבן
יד 3

_____________________
חותמת

