
רכב    רכישת רכב עבור עיריית אום אל פחם ל  מכרז פומבי לרשויות:   הנדון

 פיקוח סביבתי ליחידה סביבתית משולש צפוני  

עיריית אום אל פחם מבקשת הצעות מחיר מספקיות רכב שיכולות לספק רכבים העונים על  

 ,הדרישות

 דרישות כלי הרכב :  

 המזמינה וכמפורט בדרישות ובתנאי המכרז ,כלי הרכב שיסופק יהיה מתאים לדרישות 

החוזה ונספחיהם ועפ"י מפרט מהיבואן הרשמי מהמודל האחרון ובשוק במועד הזמנת הרכב 

 מהחברה .

 יובהר כי אספקת הרכבים תהיה בכל צבע שיידרש על ידי הרשות כולל צבע מטאלי .

וספת הנ"ל תחויב מובהר כי ככל שתידרש מהיבואן תוספת תשלום עבור צבע מטאלי , הת

 בנפרד בתשלום חד פעמי או תתווסף למחיר העסקה העולל לפי החלטת הרשות הרוכשת .

  :להלן הדרישות

 2019שנת יצור  -1  

 00בעלות הרכב  -2 

 4*4סוג הנעה : הנעה כפולה   -3

 דלק +היברידי סוג מנוע : סולר / היברידי / משולב   -4

 סוג גיר : אוטומטי   -5

 5מספר מושבים :   -6

 חבילת מיגון שלמה העונה לדרישות חברות הביטוח -7 

 מסירה מידית  -8 

 יצרן מעל שנה מיום הרכישה אחריות -9

 מרימי שמשות -10 

 חיישני רוורס  -11 

 התקן גרירה + וו משולב לפגוש מקורי  -12 

 מצלמת רוורס  -13 

שיכלול אמבטיה בחלק ההעמסה מידה והרכב המוצע הינו מקטגוריית טנדרים חובה ב -14 

 . האחורי

 צבע :  לבן -15



 

 

 המציע מתבקש לציין להלן המחיר המוצע .  

 מחיר הרכב לפי המפרט הינו  _______________ כולל מע"מ  

 

   14:00שעה   :    25.12.2019המציע מתבקש להגיש את ההצעה עד לתאריך    •

 במעטפה סגורה שירשם עליה אך ורק מס' המכרז  והנושא ,במסירה אישית בבניין העירייה .  •

 

 

 

 

 בכבוד רב 

 ד"ר סמיר סובחי 

 ראש עיריית א.א.פחם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א' תנאי המכרז                                                                                                           

 לכבוד              

 עיריית אום אל פחם        



 

 התחייבות למתן השירותים  

:  שכתובתנו היא ______________ מס' חברה / זהות                                     אנו הח"מ 

 , ______________ 

 מצהירים,  מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן : 

אנו הח"מ ,  לאחר שקראנו בעיות ,  בחנו והבינונו את מסמכי המכרז למתן השירות בנדון ,    -1

ולאחר שבדקנו את כל המידע הקשור לעלויות , כמפורט בהזמנה להציע הצעוצ בחוזה ,   

ו תיבחר כזוכה ,  אנו נספק את השירותים המפורטים  מתחייבים בזאת , כי במידה והצעתינ

 במכרז במחירים זהים ובהתאם לדרישת הרשות לקבלת השירותים . 

הננו מתחייבים בזאת כי ביכולתינו לספק את הרכבים והשירותים לרשות , במידה והדבר   -2

 יתבקש . 

 

 

 ולראיה חתמנו ,  היום :  __________ : 

 

 ___             מס' ח.פ :  __________________שם המציע : _________________

 

 כתובת המציע : _________________________________________________

 

 דוא"ל המציע :  _______________________________________________________

 

 ___________________פקס :___________ מס' טלפון : _______________ טלפון נייד :

 

 

_______________________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 תאריך _______________________  שעה :______________

 המציע מתבקש לצרף אישור ניהול ספרים ואישור עסקאות עם גופים ציבוריים ,  

 ,   לבירורים ניתן לפנות

 במייל  :   

Moas.mati@gmail.com 

 נייד : 

0508128120  

 

 


