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 רכור כ -לאספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור המועצה המקומית פרדס חנה 

 
 3מתוך  1עמוד     תימה וחותמת המציע: _______________________ח -קראתי, הבנתי, מתחייב 

 

 כתב התמורה בהתאם להצעת הספק הזוכה -מעודכן  -נספח ב' 
         

 

אני הח"מ מאשר כי ערכתי את כל הבדיקות האפשריות הדרושות לצורך קיום התחייבויותיי,  .1
לרבות בכל הרשויות הנוגעות לעניין, ואני מאשר כי המחירים שלהלן מהווים תמורה מלאה 

 שלמה וכוללת, וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת במישרין ו/או בעקיפין.

 

, לרבות יוהמצורף ונספח הסכםוה המכרזאני הח"מ, מצהיר כי ידועים לי נוסח חוברת  .2
ו/או הנוגעים למתן השירות וכי קיבלתי את כל ההסברים הוראות כל חוק ודין הקשורים 

 וההבהרות הדרושים לי לצורך מתן השירות כראוי.

 

אני מאשר כי בהצעתי, כללתי ושקללתי את כל מרכיבי העלות שלי, ובכלל זה כל עלויות   .3
אספקת כלי הרכב, אחזקתם, הטיפול בהם, התקשרות מול מוסכים )לרבות לצורך עבודה 

(, כיסוי ביטוחי מתאים )חובה ומקיף(, כולל מע"מוחלפים(, תשלומי אגרות רישוי, מיסים )
כוח אדם, ניהול מערכת מידע ובקרה וכל שאר האמצעים, וכן  הפעלת מוקד שירות, הפעלת

את כל ההוצאות והעלויות הישירות והעקיפות שאדרש להן לשם מתן שירות באיכות וברמה 
 .מועצהגבוהה, בהתאם לאמור בחוברת הבל"מ ובחוזה ונספחיו, ולשביעות רצון ה

  ו/או ביצוע הזמנות בהיקף כלשהו.התחייבות כלשהי להיקף פעילות  מועצהאין לידוע לי כי  .4 

 

בהתייחס למכלול השירותים שיינתנו על יִדי ומילוי כל התחייבויותיי בהתאם להוראות החוזה  .5
בתוספת ₪  -ונספחיו, אקבל תשלום בהתאם למחירים הנקובים בטבלה שלהלן )המחירים ב

 מע"מ כחוק(: 
         

 

 תת דגם דגם קטגוריה #
נפח 
 מנוע

 גיר

דמי 
חכירה 
 לחודש

ללא )
 (מע"מ

 

1       

 

2       

 

3       

 
        

 

. בחוזה 4.2.2 -ו 4.2.1מחירי הדגמים שבטבלה לעיל יעודכנו, בעת הצורך, בהתאם לסעיף  .6
 .בחוזה 4.2.3 בהתאם לסעיף כתב התמורהבטבלה שלעיל, יוכנסו ל שאינםדגמי כלי רכב 

 

מספר מזהה:  ______________________ שם הספק: 
________________________________________ 

 

 חותמת וחתימת הספק: __________________    תאריך: ___________________
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 מעודכן -ג'  מסמך
 הצעת המציע

מסמך זה מחליף את מסמך הצעת המחיר במכרז. על המציע להגיש הצעתו ע"ג מסמך זה  הערה:
 ולא ע"ג מסמך ג' שבמסמכי המכרז.

 ____________ תאריך:
 :לכבוד

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 

 לאספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 16/2021מס'  מכרז מסגרת פומביהנדון: הצעת המחיר ל
 

________________ ח.פ. ____________ מצהיר/ים כי קראתי/נו בעיון את כל הנאמר במסמכי אני/ו הח"מ  .1
שצורף למכרז. הנני/נו מצהירים בזאת כי הבנתי/נו את כל המסמכים הנ"ל על  הסכםמכרז זה, כולל את ה

אם לכך המוצע, ידועים ומוכרים לי/לנו, וכי בהתפרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על המחיר 
 ביססתי/נו את הצעתי/נו.

ועל  הסכםהנני/נו מתחייב/ים לבצע את השירותים נשוא המכרז על פי כל תנאי המכרז ונספחיו, לרבות תנאי ה .2
  תוך התקופה שנקבעה בתנאי ההתקשרות. המזמינהפי כל דין, לשביעות רצונה הגמור של 

 המחיר :  הצעת .3

 דגם הרכב   יצרן קבוצת רכב 

עלות דמי חכירה 
)שירותי הליסינג( 

לא ח בש"  חודשית
 כולל מע"מ

Hybrid טויוטה  3                             קורולה סדאן 

  אוטומטל' דיזל,  1.6ברלינגו  סיטרואן שירות

  Hybrid יאריס טויוטה  2

 
 וביאורים להצעת המחיר: הערות .4

 .ההסכם תקופת במהלך להזמין המתוכננים הרכב וקבוצות הרכבים של בלבד תחזית כוללת המחיר הצעת .4.1

)להלן: "הצעת הכולל של דמי החכירה עבור כל הרכבים יהווה את הבסיס לבחירת ההצעה הזוכה  המחיר .4.2
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לבחור ביותר מזוכה אחד ע"ב המחיר המשוקללת"(. 

, וזוכה נוסף עבור X ההצעה הזולה ביותר עבור כל סוג/דגם רכב )לדוגמא: זוכה אחד לאספקת רכב מסוג 

 (.Yאספקת רכב מסוג 

יצור( אשר יוזמנו דמי הליסינג החודשיים של כל אחד מסוגי/דגמי הרכבים המנויים בטבלה לעיל )מכל שנת  .4.3
שולמו בהתאם להצעת המציע הזוכה בהתאם למחיר שנקב בטבלה לעיל, ובהתאם במסגרת המכרז, י

 .בהסכם קבועים דלעיל למחירים הצמדות כללילעדכוני המחיר כמפורט בהסכם ובמפרט השירותים. 

ו יקבעו במסגרת מו"מ רכב מסוג/דגם שאינו מנוי בטבלה לעיל, דמי הליסינג החודשיים בגינ ויוזמןבמידה  .4.4
המתקבל בין הצדדים ובכל מקרה לא יעלו על דמי הליסינג החודשיים שיחושבו בהתאם לאחוז הממוצע 

שהוצע לגבי אותה קטגורית רכבים אליה אותו רכב משתייך, ממחירו במחירון היבואן התקף למועד מעלות 
 הזמנת הרכב.

 היחידה לא יכללו מע"מ, מע"מ יתווסף למחירי היחידה וישולם על פי דין על ידי המזמין. מחירי .4.5

 למזמין. ר"מ לשנה ביחס לכל רכב שיימסק 30,000המחיר תתייחס לשימוש ממוצע של  הצעת .4.6

 .בהסכם קבועים בשנה"מ הק מכמות לחריגה ביחס התשלומים כללי .4.7

( במפורש בהסכם המפורטים שינויים)למעט  שהיא סיבה מכל ישתנו ולא סופיים יהיו דלעיל המחירים .4.8
 .וההסכם המכרז מסמכי פי על השירותים להענקת ביחס מציעה הוצאות כלל את ויכללו
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 על כל תנאיו ונספחיו. הסכםהנני/נו מצהיר/ים בזה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו מחייב אותי/נו ה .5

 

יום מהמועד האחרון למסירת ההצעות למכרז זה,  90הצעתי/נו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו במשך תקופה של  .6
ם ו/או עד יום נוספי 90-רשאית להאריך את תוקף ההצעה ב המזמינהכפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה וכי 

 . , בהתאם לתנאי המכרזעם הזוכה במכרז הסכםלסיום הליכי המכרז וחתימת 
 

 חתימת המציע: ______________    תאריך: ________________
 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ התייצב/ו בפני: 
 ________________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני. 

 

 חתימת עו"ד ___________  תאריך ______________

 


