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מועצה מקומית גבעת זאב
מכרז פומבי מספר 1/22
הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מחפרון  -טרקטור
למועצה המקומית גבעת זאב
מחפרון  +כף קדמית נפתחת וכן כף חפירה אחורית להפעלת פטיש והעמסה
כללי:
המועצה המקומית גבעת זאב (להלן" :המועצה") מתכבדת בזאת להזמין הצעות מחיר לרכישת
מחפרון  -טרקטור  +כף קדמית נפתחת וכן כף חפירה אחורי להפעלת פטיש והעמסה
מדובר במחפרון חדש יד ראשונה (בעלים  ,)00אפס קילומטר ,לשימוש המועצה המקומית גבעת זאב,
לרבות אספקת שירותי אחריות למחפרון זה בהתאם לתנאים ,לדרישות ולהנחיות המפורטים בחוזה
ובמסמכי המכרז.
המפרט הנדרש למחפרון כדלהלן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מנוע המחפרון יהיה מדגם ;CX3 :גיר המחפרון יהיה :בעל שישה הילוכים .4*4
למחפרון יהיה כף קדמית נפתחת שבסיומת שלה יש סכין אך עם אפשרות לפירוק והתקנת
ציפורניים.
גלגל רזרבי קדמי.
פטישון חפירה אחורי וכף אחורי בשלושה גדלים –  20ס"מ;  40ס"מ;  60ס"מ.
מערכת שיכוך זרועות קדמיות.
רישום המועצה כיד ראשונה בבעלות על המחפרון

 .1תנאי ההתקשרות במלואם מפורטים באתר האינטרנט של המועצה WWW.GIVAT-ZEEV.MUNI.IL
 .2רשאים להשתתף במכרז רק תאגידים הרשומים בישראל העוסקים בפועל במכירת מחפרונים.
תנאי זה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
 .3המציע הוא אזרח ותושב ישראל או תושב קבע באחת מן הרשויות האזוריות או המקומיות באיו"ש ,או
חברה הרשומה אצל רשם התאגידים בישראל או שותפות רשומה אצל רשם התאגידים בישראל.
 .4אם המציע הוא תאגיד או שותפות רשומה – יצרף למכרז תעודת רישום של תאגיד ומסמכי ההתאגדות
של התאגיד אצל רשם התאגידים ואישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כי
ההצעה במכרז חתומה ע"י מורשי החתימה.
 .5המציע ייצרף תמצית רישום מרשם החברות וכן אישור עו"ד בדבר שמות הגורמים המוסמכים
והמורשים לחתום בשם התאגיד באופן שיחייב את התאגיד בהתאם לנהלי החתימה הנהוגים בתאגיד.
 .6על המציע לצרף להצעתו אישור תקף בדבר ניהול ספרים כחוק ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1976 -
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 .7אישור על כך שהמציע רשום כעוסק מורשה לצורכי מע"מ וברשותו אישור תקף מפקיד שומה על ניהול
ספרים כחוק .
 .8על המציע לצרף ,אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש); וכן
אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה(נוסח
חדש) וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו – .1975
 .9המציע יצרף להצעתו טופס העדר ניגוד עניינים והצעתו תהיה לפי הנוסח המצורף המופיע במכרז
ומפורסם באתר המועצה.
 .10המציע יצרף אסמכתא ממשרד הרישוי בדבר בעלות המציע על המחפרון.
 .11המציע ו/או אחד מבעלי השליטה בו הוא בעל העסק שבו מצויים כל פרטי המחפרון המופיעים בסעיפים
לעיל ושביכולתו לספקם בתוך  90יום  ,מיום שההזמנה אושרה ונחתמה במועצה.
 .12המציע הוא בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות באספקת מחפרונים ,ברשויות מקומיות  /גופים
ציבוריים ו/או חברות גדולות ויצרף להצעתו את רשימת הגופים להם סיפק בשלוש השנים האחרונות
לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.
 .13על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים במסגרת מכרז זה לרבות על החוזה המצ"ב; לא חתם המציע
על החוזה במועד הגשת המכרז ,תהא רשאית המועצה לא לדון בהצעתו או להודיע כי הזכייה מבוטלת
ו/או לתת הזדמנות לחתום על החוזה בתוך  3ימים מיום ההודעה והכל ע"פ שיקול דעת המועצה.
 .14הגשת הצעה ע"י המציע מהווה אישור כי כל תנאי ההתקשרות מכח מכרז זה ברורים לו היטב וכי הוא
הבין ומכיר את כולם ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה.
 .15הצעת המחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב כנספח "א" .המחירים ינקבו בשקלים חדשים ויכללו
בתוכם את רכיב המע"מ.
 .16כל ההוצאות מכל סוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע
בלבד.
 .17המועצה תהא רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ו/או תיקונים
במסמכי המכר ,בין ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות המציעים.
 .18השינויים כאמור ,יודגשו באתר המועצה תחת הכותרת "מכרזים" .
 .19אי השלמת פרט הטעון מילוי ו/או כל שינוי  /תוספת ו/או הסתייגות ממסמכי המכרז עלולים לגרום
לפסילת ההצעה.
 .20המועצה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה או בשל התעלמותה
מתנאי המכרז.
 .21המועצה תבחר את ההצעות בין היתר על בסיס :מחיר ,איכות ,אמינות ,שירות ,ובכפוף לעמידת
המחפרון המוצע במפרט המפורט ובכפוף לכל דרישות תנאי המכרז.
 .22המועצה אינה מתחייבת לקבלת את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
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 .23המועצה תשלח הודעה למגישים שלא זכו במכרז.
 .24המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והסופי; אם
המועצה תחליט כאמור שלא לקיים את המכרז או לא לחתום על החוזה או כל דבר אחר הקשור בשיקול
דעת המועצה ,לא תהיה למציעים ו/או למאן דהוא כל טענה  /דרישה  /תביעה ,מכול סוג שהוא.

 .25המציע  /המוכר יספק את המחפרון למועצה בהקדם ולא יאוחר מ  60 -יום מרגע שההזמנה אושרה
ונחתמה ,על המציע לצרף להספקה תעודת אחריות מלאה ומקיפה וכן כל שאר המסמכים הנדרשים
לרבות רישוי המחפרון  ,אישור תשלומי מיסים ,וכל תשלום אחר החל על המציע.
 .26ביום המסירה המחפרון יימסר למועצה כשהוא תקין לחלוטין ומוכן לנסיעה ולעבודה באופן מידי אשר
יהיה מצויד באופן מלא ובצורה תקינה ע"פ החוזה והמפרט וע"פ כל דרישה אחרת בהתאם למכרז זה.
 .27תקופת ההתקשרות תהא בתוקף החל ממועד חתימת החוזה על ידי מורשי החתימה של המועצה ועד
למילוי כל התחייבויות המוכר המפורטות במסמכי המכרז לרבות בחוזה על נספחיו.

 .28המציע יצרף ערבות בנקאית של בנק צמודה למדד המחירים לצרכן כנדרש במכרז זה בסך  10,000ש"ח
בנוסח הרצוף החתום לתקופה של תשעים יום להבטחת חתימתו על החוזה הרצוף למכרז אם הודע לו
כי זכה במכרז.
 .29הערבות תהיה בתוקף תשעים יום מהיום האחרון של הגשת ההצעות במכרז ותוחזר לכל המשתתפים
שלא זכו במכרז; הערבות תחולט אם המציע שזכה במכרז סרב לחתום על החוזה עם המועצה הרצוף
למכרז זה.
 .30אם ההצעה תוגש על ידי חברה רשומה ,יחתמו המורשים לחתום בשמה בצירוף חותמת החברה.
 .31שאלות והבהרות ניתן לברר אצל כלכלנית המועצה גב' בתיה מניס במייל batya@givat-zeev.muni.il
עד ליום  07.08.2022את כל השאלות המתעוררות אצל המועמד והתשובות להן יפורסמו באתר
המועצה.
 .32על המציע לחתום בראשי תיבות על נוסח החוזה הרצוף ללא הסתייגויות וללא שינויים והוא יתבקש
לחתום על נוסח זה ללא שינויים אם זכה במכרז.
 .33את ההצעות ,בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז ,יש להגיש במסירה ידנית
(לא בדואר) ,ללא כיתוב וסימון כלשהו על המעטפה( ,למעט המשפט " :מכרז פומבי  – 1/22רכישת
מחפרון") לתיבת המכרזים במועצה (רח' המכבים  ,44יישוב גבעת זאב) הנמצאת במחלקת גזברות
קומה  ,2עד ליום  14.08.2022בין השעות  09:00 – 12:00הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תידון
ולא תתקבל .

בברכה,
יוסי אברהמי
ראש המועצה המקומית גבעת זאב
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מכרז פומבי מספר 1/22
הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מחפרון  -טרקטור
למועצה המקומית גבעת זאב
נספח א' -הצהרת המציע והצעת המחיר
לכבוד:
המועצה המקומית גבעת זאב
הנדון :הצהרת מציע  +הצעת מחיר
 .1אנו הח"מ מצהירים כי קראנו והבנו את כל מסמכי המכרז ,והבנו את כל התנאים והדרישות הנוגעות
למכרז זה; וקיבלנו את כל המידע הרלוונטי להגשת הצעתנו.
 .2הננו מצהירים כי התאגיד הינו חברה למכירת מחפרונים הרשומה ופעילה כדין בישראל.
 .3אנו מחייבים כי אם המועצה תקבל את הצעתנו ,נחתום על חוזה התקשרות המצורף למכרז לרכישת
המחפרון נשוא המכרז בתוך  3ימים מיום שתינתן לנו הודעה בדבר זכייתנו במכרז.
להלן הצעת המחיר:
אנו מציעים לספק לכם מחפרון מסוג________________ ,תוצר_______________,
דגם___________ ,תקופת אחריות____________.
שנת עליה לכביש___________ ,נפח מנוע___________" סוג הדלק___________(להלן" :המחפרון")
העונה על כל דרישות והתנאים שפורטו במכרז.
הסכום הכולל המבוקש עבור המחפרון הוא _________________ש"ח [הסכום כולל בחובו מע"מ].
שם המציע.___________________:
טלפון.______________________:
דוא"ל.____________________________:
כתובת.___________________________:
תאריך.____________________:

חתימה  +חותמת.____________________________:
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מכרז פומבי מספר 1/22
הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מחפרון  -טרקטור
למועצה המקומית גבעת זאב
נספח ב' -רשימת ממליצים שתוגש על ידי המציע
רשימת הגופים והמוסדות עבורם ביצע ו/או מבצע המציע ו/או הספק מטעמו באם יש כזה  ,עבודות דומות
בהיקפן ובתיאורן לעבודות נשוא מכרז זה

שם המסגרת/מזמין
השירות

פרטים בדבר המסגרת
ומהות השירות שניתן
על ידי המציע

שם המציע ___________________

מועד מתן השירות

פרטים בדבר איש
הקשר (שם ,כתובת,
ומס' טלפון)

חותמת  +חותמת ___________________
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מכרז פומבי מספר 1/22
הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מחפרון  -טרקטור
למועצה המקומית גבעת זאב
נספח ג'  -הצהרה על שמירת סודיות

אני _________________ת"ז ____________ עובד בחברה/גוף/עסק _____________ (להלן – "הספק")
או מועסק על ידה ,או פועל מטעמה מצהיר ומתחייב בזה ,כלפי המועצה המקומית גבעת זאב :
 . 1לא לגלות ,להראות או למסור ,בין בתקופת ההתקשרות עם המועצה ובין לאחר מכן  ,לשום אדם או
גוף ,שום סודות מסחריים ,או אחרים של המועצה המקומית גבעת זאב או של הספק ושום מידע
הנוגע למועצה או לחברה בכלל ולעניין חוזה ההתקשרות עם המועצה במכרז פומבי מס'  1/22לרכישת
מחפרון למועצה המקומית גבעת זאב ( ,להלן " -ה חוזה ") ,בפרט ,או שום מידע הקשור במישרין או
בעקיפין ,ברכושן ,עסקיהן ,ענייניהן ,לקוחותיהן ,ספקיהן והאנשים או הגופים הקשורים במועצה או
בחברה או הבאים עמהן במגע ,ולרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נושאי תהליכים,
מחירים ,תחשיבים ,תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים ,מסמכים וס ודות ,וזאת בין שהסודות
והאינפורמציה האמורים הגיעו אלי כתוצאה מן ה חוזה עמי עם המועצה או בחברה או בביצוע פעולות
עפ"י חוזה זה ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא;
 .2לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצוע של השירותים נשוא החוזה שנמסר לי/לנו לביצוע
על ידי המועצה ,כולל בצוע שכפולים ,העתקים וכו' ,שלא למטרות אלה;
 .3ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי המועצה על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין ,התשל"ז –
;1977
 .4ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  1או  2לעיל ,למאן דהו ,ללא אישור בכתב מהמועצה  ,עלולה להסב
למועצה נזקים משמעותיים ביותר;
 .5התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת החוזה האמור .התחייבות זו לא תחול על מידע שהוא בבחינת
נחלת הציבור.

שם הספק
שם מורשה חתימה

חתימה
חתימת מורשה חתימה

תאריך
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נספח ד'  -חוזה

חוזה
שנערך ונחתם במועצה המקומית גבעת זאב ביום _______
בין
המועצה המקומית גבעת זאב
מרחוב המכבים  44גבעת זאב,
באמצעות מוסמכי החתימה של המועצה
(להלן -המועצה  /הקונה)
מצד אחד

לבין
המוכר /המציע____________________:
ת.ז / .ח.פ._______________________ .
מרח'___________________________.
(להלן -הספק  /המציע  /המוכר  /הזוכה במכרז)
מצד שני

הואיל:

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  1/22לרכישת מחפרון (להלן":הציוד") עבור המועצה
המקומית גבעת זאב; על פי המפורט במסמכי המכרז ובפרט בהזמנה לקבלת הצעות;

והואיל:

והמוכר אחרי עיון ובחינה זהירה של החוזה ושאר מסמכי המכרז ,הגיש למועצה הצעה לביצוע
ומילוי כל האמור במסמכי המכרז ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז המהווים חלק
בלתי נפרד מחוזה זה.

והואיל:
והואיל:

וועדת מכרזים של המועצה המליצה על קבלת הצעתו של המוכר  /מציע ,והמועצה קיבלה את
ההצעה והכריזה על הצעת המוכר  /מציע כהצעה הזוכה במכרז זה.
והמציע מתחייב לספק את המחפרון (להלן" :המחפרון") בהתאם למסמכי המכרז ; להצעתו
של המציע במכרז על פי דרישת באי כח המועצה ,יועמ"ש ,גזבר המועצה או מנהלת הרכש או
כל ב"כ נוסף שיוחלט להסמיכו לעניין חוזה זה;

והואיל:

והמציע מצהיר כי יש בידו את היכולת ,הידע ,הכלים ,הניסיון ,האמצעים וכח אדם הדרושים
לביצוע החוזה בדייקנות ,במועד ובמחיר שהוצע על ידי הספק במכרז ,בתוספת מ.ע.מ;.

והואיל:

והמציע מצהיר ומתחייב כי הינו בעלים הרשומים והמחזיקים הבלעדיים של מחפרון
מסוג___________ ,שנת ייצור ____________ ,דגם____________ אשר מספרו במשרד
הרישוי_____________.
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והואיל :והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:
 .1דין המבוא והנספחים
1.1

המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה אשר באחד מהנספחים
האחרים ,תגבר ההוראה שבנספח ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

 .2הגדרות
לצורך חוזה זה יעשה שימוש בהגדרות הבאות:
המכרז -מכרז פומבי מס'  1/22לרכישת מחפרון למועצה המקומית גבעת זאב
כמפורט בבקשה לקבלת הצעות;
החוזה -חוזה זה על כל נספחיו לרבות המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
השירותים -אספקת המחפרון כולל שירותי אחריות מקיפים למועצה.
הספק -שפרטיו במבוא לחוזה לרבות מנהליו /שלוחיו /עובדיו העוסקים בשירותי האספקה כגון יבואן,
מתקין ,משנע וכיוצ"ב;
 .3מטרת ההתקשרות ותקופתה:
3.1

במסגרת התקשרות זו יספק הספק (אשר זכה במכרז) למועצה בתמורה שהוצעה על ידו במכרז
בתוספת מ.ע.מ .לפי תנאי המכרז והחוזה את המחפרון (להלן" :הציוד") שנתבקש לספק לפי
המפרט שבבקשה לקבלת הצעות .

3.2

אופן אספקת הציוד:
3.2.1

הספק יספק את הציוד למועצה כפי שיידרש על ידי המועצה תוך  60ימי עסקים מיום
שההזמנה אושרה ונחתמה במועצה .יובהר כי איחור בן  3ימים ומעלה באספקת המחפרון
יגרור אחריו קנסות בסך  ₪ 500לכל יום איחור  ,אשר יקוזז מהתמורה המגיעה למוכר
במסגרת מכרז זה .

3.2.2

המחפרון יסופק למועצה ביחד עם תעודת אחריות מלאה ומקיפה וכן כל שאר המסמכים
הנדרשים ,לרבות רישוי המחפרון  ,תשלומי מיסים ,או כל תשלום אחר החל על המציע
במכרז.

3.2.3

המחפרון יימסר למועצה כאשר הוא מצויד באופן מלא לפי המפרט ,מסמכי המכרז והחוזה.
כאשר הוא מוכן לנסיעה.

3.2.4

אם יגיע למועצה מחפרון לקוי שאינו מתאים מבחינת הטיב ,או האיכות או שלא בהתאם
למפרט האמור במסמכי המכרז ,יחליף הספק את הרכיבים הלקויים לאלתר ויספק את
המחפרון כמובא במפרט ,לשביעות רצון המועצה.

 3.2.5מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד למועצה ,באם הספק לא יספק או לא יחליף את המחפרון
ו/או הרכיבים הפגומים במחפרון ולמרות דרישת המועצה הספק לא תיקן את הליקוי הרי
שהמועצה תהא רשאית לפנות לספק אחר שיספק לה את הציוד החסר או הלקוי ולחייב
את הספק בהפרשי המחיר ובכל הוצאה או נזק אחר שייגרם למועצה.
האמור בסעיף זה הוא בנוסף לזכות המועצה לביטול החוזה לאחר שימוע אם
המחפרון ו/או רכיבים במחפרון נמצאו פגומים ו/או ליקויים.
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 3.3תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות תהא בתוקף החל ממועד חתימת החוזה על ידי מורשי החתימה
של המועצה ועד למילוי כל התחייבויות המוכר או הספק המפורטות במסמכי המכרז
לרבות בחוזה על נספחיו.
 .4הצהרות הספק:
הספק מצהיר ומאשר בזאת ,כדלקמן:
כי כלל ההצהרות שמסר במסגרת המכרז נכונות גם לעת החתימה על חוזה זה.
4.1
כי בידו האישורים והרישיונות הדרושים לשם אספקת המחפרון במצב טוב ותקין בהתאם
4.2
למפרט ולשביעות רצון המועצה.
כי המועצה מסרה לו את כל הפרטים הדרושים להתחייבויותיו על פי המכרז והחוזה ולאחר
4.3
שבדק את כל הפרטים הנדרשים ,הוא מסכים להתקשר עם המועצה בחוזה זה והוא מסוגל
לקיים את מלוא ההתחייבות לפיו.
כי ידווח למועצה מיד על כל שינוי שחל לעניין הצהרותיו אלה.
4.4
 .5התחייבויות הספק:
הספק מתחייב בזאת ,כדלקמן:
למלא באופן דווקני אחר התחייבויותיו במכרז ובחוזה ,לרבות אלו הכלולות בנספחי המכרז
5.1
ובמפרט המופיע בבקשה לקבלת הצעות במכרז.
לפעול במיומנות ובמקצועיות בביצוע אספקת המחפרון ,בהתאם להוראות המכרז והחוזה
5.2
ולהוראות ב"כ המועצה ,כפי שיימסרו מעת לעת.
לפעול בהתאם להנחיות ב"כ המועצה ובשיתוף פעולה מלא עמו ובשקידה על איכות המחפרון
5.3
ועל הרכיבים הנלווים המסופקים על ידו ,על טיבם ועל זמן אספקתם במועד.
המוכר מתחייב למכור לקונה את המחפרון והקונה מתחייבת לקנות את המחפרון מהמוכר
5.4
בתנאים ובמועדים המפורטים בהסכם זה ובמסמכי המכרז.
 5.5המוכר מתחייב לספק למועצה את המחפרון שהוזמן ממנו במסגרת המכרז ובמסגרת חוזה זה
כשהוא חדש ותואם את הצעתו במכרז ובכלל זה עומדים במפרט הנדרש למחפרון והמופיע
במסמכי המכרז.
המוכר מצהיר ומתחייב כי המחפרון חדש ונקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או תפישה
5.6
ו/או תביעה ו/או טענה מכל צד ג' שהוא.
המוכר יספק למועצה שירותי אחריות מלאים עבור המחפרון ,לתקופה בת ___ חודשים
5.7
שתחילתם במועד אספקת המחפרון בפועל לשביעות רצונה המלא של המועצה .
במהלך תקופת האחריות ,המוכר מתחייב לתקן או להחליף בחדש כל ציוד  /חלקים אשר
5.8
יימצאו לקויים ,פגומים או בלתי תקינים במחפרון ,כל חלק פגום יוחלף בחדש מיד עם הודעת
המועצה על כך ולא יאוחר מפרק זמן של  24שעות  .קביעת בעל מקצוע מטעם המועצה לעניין
אי תקינות המחפרון או כל חלק בו תהא סופית ותחייב את המוכר.
 5.9תיקן המוכר ו/או החליף במסגרת התחייבותו חלק לקוי או פגום יחול מנין תקופת האחריות
על החלק המוחלף או המתוקן מיום ביצוע התיקון או ההחלפה.
 5.1.0המוכר יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון או ההחלפה הנ"ל.
 .5.1.1למען הסר ספק תיקונים והחלפת חלקים הכלולים בתקופת האחריות יהיו ללא תשלום מצד
המועצה.
 5.1.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המוכר אחראי לכל תשלום הנובע מהיותו בעל המחפרון עד ליום
המסירה בפועל של המחפרון למועצה ,החל מיום המסירה בפועל של המחפרון למועצה תחול
כל אחריות על הקונה למעט אחריות יצרן.
 5.1.3המוכר מתחייב להודיע למשרד הרישוי על מכירת המחפרון למועצה ולהעביר בעלות במחפרון
על שמה כאמור בחוזה זה.
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 .6התמורה:
הספק יספק למועצה את המחפרון בהתאם למפרט אשר במכרז.
6.1
תמורת המחפרון  -תשלם המועצה לספק הזוכה בהתאם להצעתו.
6.2
 6.3התמורה תהא בהתאם להצעת המוכר שניתנה במכרז זה כדלהלן:
תמורת המחפרון ,האחריות וכלל המסמכים הרלוונטיים ,מתחייבת הקונה  /המועצה לשלם
למוכר סך של
______________ (במילים ,)______________________:בהמחאה ליום__________.
העברת בעלות על שם הקונה תעשה לאחר פירעון ההמחאה.
6.4
 6.5הספק מצהיר בזאת כי יש במחירים המפורטים לעיל כדי לאפשר אספקת המחפרון בהתאם
למפרט המצוין במכרז ולשביעות רצון המועצה ,ולא תהיה לספק טענה כלשהי בקשר לתמורה
המפורטת לעיל.
 6.6המחפרון ייבדק על ידי קצין הרכב של המועצה ו/או גורם מוסמך אחר מטעם המועצה ,לוודא
כי המחפרון הגיע בהתאם לאמור במפרט.
 6.7התמורה כאמור הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת כל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת
הציוד ,לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או
תשלום ו/או החזר נוספים מן המועצה ולא יהיה זכאי לתבוע כל העלאות ו/או שינויים בתמורה,
אם הפריטים שסופקו נכללו במפרט המכרז.
 .7העסקת עובדים
הספק מצהיר ו/או מתחייב ,כדלקמן:
כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו יבצע את שירותי האספקה וכי אין בחוזה כדי ליצור בין
7.1
הספק למועצה או מי מטעמה יחסי עובד מעביד וכי הוא וכל מי מטעמו ייחשבו כעובדי הספק
ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד ומעביד כלשהם.
כי בינו לבין המועצה אין יחסי שליחות/סוכנות/שותפות וכי הספק אינו מורשה או זכאי
7.2
להתחייב או לחייב את המועצה כלפי צד ג'.
כי כל התשלומים לעובדי הספק ,לרבות שכר עבודה ,זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים
7.3
למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה ,תשלומי חובה או תשלומים אחרים ,וכן כל יתר
ההוצאות ,הסיכונים והאחריות בקשר עם החוזה יחולו על הספק בלבד וישולמו על ידו
במלואם ובמועדם -והמועצה לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן או צורה.
כי הוא ישפה את המועצה בגין כל תובענה שתוגש כנגדה או כנגד מי מטעמה ,שעילתה בקיום
7.4
יחסי עובד ומעביד בין הספק למועצה ,או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים
באמצעות קבלני כוח אדם ,או בגין עילה חוזית או אחת הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין
הספק בקשר עם התקשרות זו.
כי האמור בפרק זה יחול ,בין אם תעלה התביעה כלפי המועצה על ידי הספק ובין אם תעלה
7.5
על ידי עובד של הספק ו/או על ידי חליפם ו/או עיזבונם ו/או יורשם ו/או צד ג' אחר.
 .8איסור העברת החוזה וקבלני משנה:
8.1

הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו וחובותיו
בהתאם לחוזה ,כולם או מקצתם ,לאחר/ים ,אלא אם הדבר אושר בכתב ומראש על ידי
המועצה.

הספק אינו רשאי להעסיק קבלני משנה כלשהם לביצוע האספקה של הציוד ,אלא אם הדבר
8.2
אושר מראש ובכתב על ידי המועצה וביצוע של פעולה כאמור ללא אישור המועצה ,יהווה
הפרה של הוראות חוזה זה.
 8.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,העסיק הספק ספק משנה לצורך ביצוע עבודה ו/או שירות כלשהו,
ייוותר הספק אחראי באופן בלעדי כלפי המועצה ביחס לתקינות הציוד והאחריות לטיבו וזמן
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הובלתו למועצה או אריזתו אשר בוצע על ידי מי שהספק העביר לו זכויות – ללא הסכמת
המועצה מראש ובכתב.
 .9הגבלת הוצאות:
 9.1הספק אינו רשאי לגרום לכל הוצאה או תשלום ,בשם המועצה או עבורה ,בקשר לביצוע
האספקה ,אלא אם קיבל את הסכמת יועמ"ש וגזבר המועצה המועצה לכך ,מראש ובכתב.
 9.2התחייב הספק בשם המועצה ,ללא קבלת אישור כאמור ,יהיה הוא לבדו אחראי לכל הוצאה,
תשלום או חיוב בגין כך.
 .10הפרות ופיצויים מוסכמים
 10.1הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית ,אשר תאפשר למועצה להביא את ההתקשרות
לביטול מידי:
 10.2הספק נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית חו"ח;
 10.3הספק פשט את הרגל ,או הוצא נגדו צו כינוס נכסים ,או צו פירוק ,או הוגשה ביחס אליו בקשה
כאמור ,אשר לא הוסרה תוך  30ימים;
 10.4הספק הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את הוראות החוזה או חלקם;
 10.5הספק ממלא את תפקידו בניגוד להוראות הדין.
 10.6הספק נותן את שרותיו שלא בהתאם לשביעות רצונה של המועצה.
 10.7אין בביטול או בהפסקת החוזה כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו ואחריותו לפי החוזה
אשר תוקפן חל גם לאחר סיומו -לפי העניין.
 10.8מבלי לגרוע מכל סעד העומד למועצה לפי כל דין ,בוטל החוזה ,יהא הספק אחראי כלפי המועצה
ויפצה אותה בעד כל נזק והפסד שייגרמו לה או לעובדי המועצה כתוצאה מהפרה ו/או מכל
פגם ליקוי או אי התאמה שיתגלו לאחר הספקת הציוד.
 10.9בנו סף ,ובלי לפגוע באמור לעיל ,מוסכם כי אם יפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו תהיה
המועצה רשאית להודיע לספק על ביטול החוזה עמו ולכריתת חוזה עם ספק אחר.
 10.10מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ובנוסף יחולו על הל הפרה על ידי הספק או מי מטעמו הוראות
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א.1970-
 .11קיזוז ,ויתור ,שינויים בכתב
 11.1כל שינוי/תוספת לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין ,לא יהיה להם כל תוקף מחייב.
 11.2לא הפעילה המועצה זכות לפי החוזה או לפי הוראות כל דין ,או נתנה אורכה לספק לביצוע
איזו מהתחייבויותיו ,לא ייראה הדבר כוויתור מצד המועצה על זכות זו.
 .12שונות
 12.1דיני ישראל ותחיקת הביטחון באיו"ש יחולו על חוזה זה.
 12.2אין באמור בחוזה כדי לגרוע מסמכות/חובה/זכות שלטונית/ציבורית של המועצה.
 12.3בכל הקשור להתחשבנות כלשהי בין הצדדים ,ישמשו ספרי החשבונות של המועצה ופנקסיה
כראיה מכרעת וחלה חזקה חלוטה על תוכנם כנכון.
 12.4הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצורכי החוזה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל
הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל ,תיחשב
כהודעה שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור  72שעות מזמן המשלוח או בתוך  24שעות מעת
מסירתה על ידי שליח.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________________

_______________________

המועצה

הספק

(באמצעות מורשי החתימה מטעמה)

(באמצעות מורשי החתימה מטעמו)
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מכרז פומבי מספר 1/22
הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מחפרון  -טרקטור
למועצה המקומית גבעת זאב
נספח ה' – הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים
 .1הריני מצהיר כי בעת ביצוע הפעולות עפ"י מכרז פומבי חוזר מס'  1/22כי אין לי ולא יהיה
לי מצב של ניגוד עניינים בין פעולותיי עפ"י החוזה לבין יתר עיסוקי; אם הצעתי מוגשת על
ידי חברה ,אין ולא יהיה מצב של ניגוד עניינים בין החברה ובעלי שליטה בה ,בקשר לפעולות
על פי החוזה לבין יתר עיסוקי החברה.
 .2הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למועצה על כל כוונה שלי להתקשר עם כל גורם העלול
להעמידני במצב של ניגוד עניינים.
 .3בכל מקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ,אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו
מתעורר החשש ואמסור על כך הודעה תוך  3ימים ליועמ"ש המועצה אשר יביא את ההודעה
לראש המועצה ולוועדת מכרזים ,ואפעל בהתאם להחלטתם.
 .4היועץ המשפטי של המועצה יחליט בדרך הטיפול הנדרש בעניין של חשש לניגוד עניינים
כאמור בסעיף זה ,לרבות על דרך הפסקת עבודתי והחלטתו תהיה סופית.
 .5האמור לעיל יחול עלי ועל כל העובדים בעבודות נשוא המכרז וע"י פועלים המועסקים על ידי
במטלותיי עפ"י המכרז.
 .6אני מתחייב לחתום על טופס "העדר ניגוד עניינים" בנוסח המופיע בחוזר מנכ"ל משרד
הפנים בעניין "ניגוד עניינים" אשר בתוקף במועד האחרון להצעת מועמדותי במכרז.
ולראיה באתי על החתום:
המציע (אם הוא יחיד)______________ :

__________________
חתימה וחותמת

המציע (אם הוא תאגיד)______________ :

__________________
חתימה וחותמת

תאריך________________ :
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מכרז פומבי מספר 1/22
הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מחפרון  -טרקטור
למועצה המקומית גבעת זאב
נספח ו' -ערבות להצעה במכרז
ערבות מכרז לחתימה על חוזה ע"י הזכיין

בנק ____________ :בע"מ
סניף________ :
כתובת הסניף____________ :
תאריך__________ :
לכבוד
המועצה המקומית גבעת זאב
רחוב המכבים  ,44גבעת זאב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מס'

(ערבות מכרז)

מכרז פומבי חוזר מס'  1/22לרכישת מחפרון למועצה המקומית גבעת זאב

 .1על פי בקשת __________ (להלן" :הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד
לסכום כולל של  10,000ש"ח (ובמילים :עשרת אלפים ש"ח) (להלן" :סכום הערבות").
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא המדד האחרון הידוע בעת המועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם למועד התשלום.
הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה
למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ,מחולק במדד היסודי.
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אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
 .2אם הזוכה במכרז לא חתם על החוזה הרצוף למכרז ו/או לא קיים את האמור בו או בכל תנאי אחר
במסגרת מכרז זה ,רשאים אתם לדרוש את חילוט הערבות ועפ"י דרישתכם הראשונה ללא הנמקה
ישולם סכום הערבות תוך  5ימי עבודה מיום הדרישה.
 .3לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 5 -ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי
כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום
הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי
שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 .4ערבות זו תישאר בתוקפה  90יום מן המועד האחרון להגשת המועמדות במכרז בלבד ולאחר
תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

בכבוד רב,

___________
בנק _____בע"מ
סניף ________

