מסמך א'

מועצה אזורית גולן
מכרז פומבי מס' 35/2020
רכישת רכבים
הזמ ה להציע הצעות
מועצה אזורית גולן )להלן" :המועצה"( ,מבקשת לקבל הצעות מחיר עבור רכבים מסוג ט דר ,4X4
בהתאם למפורט להלן:
.1

שוא המכרז
אספקת רכבים מסוג ט דר  ,4X4מתוך הרשימה המצ"ב כ ספח א' להזמ ה
להציע הצעות )מסמך א'( ,רכבים אשר עומדים בדרישות המי ימום כפי ש קבעו
על ידי משרד הבטחון לרכבי בטחון.

א.

כלי הרכב חייבים במפרט פקע"ר אשר כולל :רכב ט דר דיזל ) 5 (4X4דלתות,
קשת התהפכות ,וו גרירה משולב ,מיגון גחון ,מזגן ,מערכת שליטה מרחוק.

.2

ב.

מועד הספקת הרכבים  -לא יאוחר מ 30 -ימים מיום ההכרזה על זוכה במכרז
)להלן – "המועד הקובע"(.

ג.

תקופת האחריות ה דרשת  -אחריות מלאה )"מפגוש לפגוש"( לתקופה שלא
תפחת מתקופת האחריות של יבואן הרכב.

ד.

איבזור הרכבים באביזרים המפורטים ברשימת האביזרים המפורטת במפרט
המצורף כ ספח א' להזמ ה להציע הצעות )להלן" :האביזרים ה לווים"(.

ה.

קיים מוסך מורשה של היצרן בטווח של לכל היותר  45ק"מ ממשרדי המועצה,
ה מצאים בקצרין.

מסמכי המכרז
א.

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
מסמך א'  -הזמ ה להציע הצעות.
מסמך ב'  -הצעת המציע.
מסמך ג'  -ת אים מוסכמים לאספקת הרכבים

ב.

את מסמכי המכרז יתן לקבל במשרדי המועצה או בפ ייה לכתובת המייל:
 .rechesh@megolan.org.ilיש לציין ב ושא המייל את מס' המכרז ולציין
פרטי התקשרות עם הפו ה.
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.3

ת אי סף להשתתפות במכרז
א.

ב.

.4

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בעצמם בכל הת אים המצטברים
הבאים ,במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז:
)(1

מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל;

)(2

המציע הי ו יבואן ו/או זכיין מורשה ו/או סוכן מורשה של רכבים מסוג
ט דר ;4X4

)(3

המציע עוסק מזה  5ש ים לפחות במכירת רכבים מסוג ט דר ;4X4

)(4

המציע מסוגל ומתחייב לספק למועצה תקופת אחריות מי ימלית כ דרש
בסעיף )1ג( לעיל.

)(5

קיים מוסך מורשה של משרד התחבורה אותו מציע המציע בטווח של
לכל היותר  45ק"מ ממשרדי המועצה.

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
)(1

עותק של תעודת רישומו כתאגיד ואישור מטעם עו"ד המעיד כי
החתומים על מסמכי המכרז הם המורשים לחתום מטעם התאגיד;

)(2

רישיו ות יבוא ו/או זכיי ות ו/או הרשאות ו/או כל אסמכתא אחרת
המעידה על כך שהמציע הי ו יבואן ו/או זכיין מורשה ו/או סוכן מורשה
של רכבים מסוג ט דר  4X4וכי הוא עוסק בכך מזה  5ש ים לפחות;

)(3

אסמכתא לקיומו של מוסך מורשה כאמור בסעיף 3א) (5התחבורה
בטווח של לכל היותר  45ק"מ ממשרדי המועצה.

)(4

אישור פקיד שומה או רו"ח תקף לש ה זו ,על יהול פ קסי חשבו ות
ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה ו יהול חשבו ות
ותשלום חובת מס( ,התשל"ו .1976 -

הגשת ההצעות
א.

על המציע למלא את כל הפרטים ה דרשים בכל מסמכי המכרז ,לחתום על כל דף
ממסמכי המכרז וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,ולרכז כל
החומר במעטפה סגורה וחתומה ,עליה יצוין "מכרז מועצה מס' – 35/2020
רכישת רכבים".

ב.

אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו.

ג.

כמו כן ,יצרף המציע למסמכי המכרז את כל מסמכי ההבהרה ,ו/או תיקו ים ו/או
עדכו ים שיופצו על ידי המועצה עד למועד הגשת המכרז כשהם חתומים בחותמת
וחתימה על כל דף בידי המציע ,ויכ יסם למעטפה המצורפת למכרז זה.

ד.

הצעת המציע תהיה ערוכה על טופס הצעת המציע המופיע במסמך ב' למסמכי
המכרז ,אליו יצורף המפרט הטכ י של הרכבים המוצעים והאביזרים ה לווים.

ה.

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף )3ב( לעיל.
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.6

.7

.8

שאלות הבהרה
א.

שאלות הבהרה יתן להפ ות בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרו י:
 .rechesh@megolan.org.ilעל המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות
ההבהרה על ידי ה מען בטלפון .04-6969759 :המועד האחרון להגשת שאלות
הבהרה עד ליום רביעי ,ב' כסלו 18.11.2020 ,בשעה  . 12:00כל שאלה שתגיע
למועצה לאחר מועד זה לא תיע ה.

ב.

תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד ישלחו למציעים שפ ו לקבלת מסמכי
המכרז ואשר השאירו פרטי התקשרות ,באמצעות פקסימיליה או דוא"ל .תשובות
בעל פה לא יחייבו את המועצה.

ג.

המועצה רשאית בכל עת ,קודם למועד אחרון להגשת ההצעות ,להכ יס ביוזמתה או
בתשובה לשאלות ,שי ויים ו/או תיקו ים ו/או תוספות במסמכי המכרז .השי ויים
התיקו ים והתוספות כאמור ,יהוו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ויובאו בכתב
לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז באמצעות הדוא"ל ו/או הפקסימיליה.

ד.

כל מציע יצרף להצעתו ,כל מסמך תשובה או הבהרה או עדכון שישלחו אליו ,כשהם
חתומים על ידו בחותמת וחתימה.

מועד הגשת ההצעות
א.

ההצעות יוגשו עד יום ראשון ,יג' כסלו תשפ"א 29.11.2020 ,בשעה  14:30לתיבת
המכרזים ה מצאת במשרדי מועצה אזורית גולן )להלן" :המועצה"( בכתובת קצרין.

ב.

המעטפה תיחתם בחותמת המועצה ,ירשמו עליה תאריך ושעת המסירה והיא תוכ ס
לתיבת המכרזים של המועצה.

ג.

כל הצעה אשר לא תימסר עד למועד ה קוב כלל לא תובא לדיון בפ י ועדת המכרזים.

הצהרות המציע
א.

הגשת הצעות של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור והצהרה שכל פרטי
המכרז על מסמכיו ו ספחיו ידועים ו הירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר
ההתחייבויות המפורטות במכרז על מסמכיו ו ספחיו.

ב.

כל טע ה בדבר טעות או אי הב ה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי
המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעות המציע.

ג.

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לש ות את מסמכי המכרז .המועצה רשאית
לראות בכל שי וי מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מת אי המכרז
ולפסול את הצעתו.

קביעת הזוכה במכרז
א.

ככלל ,מציע שהצעתו הזולה ביותר ,אשר עומד בכל ת אי מכרז זה ,לרבות ובפרט
בת אי הסף ובדרישות המפרט ,יומלץ כזוכה במכרז.

ב.

למען הסדר הטוב ,מובהר כי למועצה שמורה זכות על פי שיקול דעתה הבלעדי
להחליט להעדיף רכבי יד ראשו ה )בעלים קודמים  (00גם אם מחירם יקר יותר
מרכבי "יד ש יה" .במקרה כזה תבחר ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות לרכב
יד ראשו ה.

ג.

על אף האמור ,מובהר כי המועצה אי ה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או
כל הצעה שהיא והדבר תון ומסור לשיקול דעתה ולהחלטתה הבלעדית.
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ת אים כלליים
.9

המועצה רשאית ,אך לא חייבת ,לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה.

.10

אם תתגלה סתירה או שגיאה או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכ ו של סעיף או
מסמך כלשהו ,יש להודיע על כך ללא דיחוי למועצה בכתב .הודעה כאמור יש למסור
לפחות  5ימים לפ י המועד האחרון להגשת ההצעות.

.11

תשומת לב המציע מוסבת לת אים הבאים:
א.

המועצה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ו/או לבטל חלק מהמכרז ו/או לא
לקבל הצעה כלשהי.

ב.

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

.12

מספר הרכבים ה דרש למועצה הי ו  7רכבים ,אולם רשאית המועצה על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,לרכוש רק חלק מכמות זו ואף לא לרכוש רכבים כלל.

.13

המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון העדכ י להגשת הצעות במכרז ,להכ יס
שי ויים ותיקו ים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים,
להאריך ו/או לדחות כל מועד ,לבטל את המכרז ו/או לש ותו .השי ויים והתיקו ים
כאמור יהוו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל הפו ים לקבלת
מסמכי המכרז ואשר השאירו פרטי התקשרות ,לפי הפרטים ש מסרו על ידם  ,יחתמו
על ידי המציע ויצורפו על -ידו להצעתו.

.14

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל ת אי ומסמכי המכרז.

.15

המועצה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תע ה בקפד ות על ת אי מכרז אלו.

.16

כל האמור במסמכי מכרז זה בלשון זכר ,משמעו לכל דבר וע יין גם ל שון קבה.

.17

ת אי המכרז כפופים לתוספת הש יה של צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(
תשי"ח  ,1958 -ובכל מקרה של סתירה בין ת אים אלה לבין הוראות התוספת הש יה -
יגברו ויקבעו הוראות התוספת הש יה.

_____________________________

חיים רוקח  ,ראש מועצה
מועצה אזורית גולן
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