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 26/2019/פומבי מס'  מכרז

 4X4לאספקת טרקטור משא 

 

 

 תנאי המכרז 

 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה.  ,כולל דמי השתתפות במכרז ₪ 3,500 – עלות חוברת המכרז

 .12:00 שעהעד ה 11.12.2019 תאריך ,'רביעי יום – שאלות הבהרהועד אחרון להגשת מ

 .10:00 שעהעד ה 16.01.2020 תאריך ,חמישים יו – להגשת ההצעותמועד אחרון 

 .משרדי האשכול בקיבוץ כברי – תיבת המכרזיםמיקום 

. פתיחת תיבת המכרזים 10:30בשעה , 16.01.2020 תאריך, חמישי יום – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

 הינה פומבית.

 30.06.2020 עד ליום -תוקף ו ₪ 25,000 ערבות בנקאית ע"ס - להצעה סוג וסכום הבטוחה

 

במעמד מלכ"ר. משרד ( הינו תאגיד עירוני אזורי "האשכול" :)להלן מ"אשכול גליל מערבי בע .1

אשר יכול בו חברות כל רשויות האשכול,  גליל מערביאיגוד ערים אשכול רשויות את הפנים הקים 

 . ליו כל זכויות והתחייבויות האשכולויוסבו א

 

אזורית המועצה העיריית עכו, עיריית נהריה, : מקומיותרשויות ( 13)שלוש עשרה חברות באשכול 

אזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה התרשיחא, -מטה אשר, עיריית מעלות

מועצה המקומית כפר ורדים, המועצה ה ,מקומית חורפישהמועצה המקומית שלומי, המועצה ה

מקומית המועצה והמקומית מעיליא המועצה המקומית פסוטה, המועצה המקומית מזרעה, ה

, וכן כל רשות שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז, וכן פןתעשייתית מגדל ת

 (."רשויות האשכול")להלן:  איגוד ערים אשכול רשויות מקומיות גליל מערבי והאשכול;

 

בסוגים שונים עבור רשויות האשכול שיבחרו לעשות כן,  טרקטוריםהאשכול יהיה רשאי להזמין 

 כאמור יחולו הוראות מסמכי מכרז זה.  טרקטוריםהועל אספקת 

 

לרשויות מקומיות או תאגידים עירוניים  טרקטוריםבזאת, כי האשכול יהיה רשאי לספק  בהרמו

תאם להוראות כאמור בחוזה זה, וזאת בה טרקטורים טרקטוריםאחרים או איגודי ערים אחרים 

 .1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח16)3תקנה 

 

מרשויות   טרקטוריםמודגש בזאת, כי האשכול אינו מתחייב להיקף כלשהו ו/או בכלל של הזמנת  

האשכול שיסופקו ע"י הזוכה/ים )להלן: "הזוכה" ו/או "הספק"(. למען הסר ספק, מובהר בזאת, 

 טרקטוריםכלשהו בנוגע למספר רשויות האשכול שיזמינו את הכי אין במכרז זה כדי ליצור מצג 

 . טרקטוריםו/או את מועד הזמנת ה טרקטוריםהמוצעות ו/או את כמות ה
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 –יכולה להיות גם באופן הדרגתי    ההזמנות מרשויות האשכוללמען הסר ספק, מובהר ומודגש כי  

, ככל שיבחרו האשכולרשויות הזמנות מלהיקף כלשהו של  ו מחויבאינ האשכולאו בכלל לא ו

 .טרקטוריםזמין את הלה

 

, ושל 90% –המימון התמורה לספק הזוכה הינה של המשרד להגנת הסביבה כי  ,מובהר בזאת

ימי עסקים  10לפיכך, רשאי האשכול לדחות את התשלום לספק עד . 10% –ורשויות האשכול 

חלקו או כולו בהתאם לעניין, ובלבד שישלם את מלוא התמורה   –מיום קבלת המימון מהמממנים  

 יום מיום קבלת החשבון מהספק.  150עד 

 

 מהות המכרז .2

למכרז המצורף  פרט הטכניבמכמפורט את הכלים לרכישת בזאת הצעות  מזמין אשכולה .2.1

 כדלקמן: בהתאמה( ת",יו"הרשו-" והמכרז", "כליםה" )להלן:

 ;4X4סמ"ק, בעל הנעה  800של לפחות בנזין טרקטור משא בנפח מנוע  .2.1.1

 ;4X4סמ"ק, בעל הנעה  800סולר של לפחות  דיזל טרקטור משא בנפח מנוע .2.1.2

 .הטרקטורים שיסופקו יהיו מהשנתון האחרון ומהדגם האחרון נכון למועד ההזמנה .2.2

לכלול בהצעתו את עלויות אספקת הכלים הינה אספקה ישירה לרשויות, וכי על המשתתף   .2.3

האספקה הישירה לרשויות. לזוכה לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר למובא בהצעתו בגין 

 הובלת הכלים לרשויות.

לחוזה הספק המצורף  3-פי המפרט המצורף כנספח ב-כלל הדרישות הטכניות הינם על

 .מסמך ב' למסמכי מכרז זהל

לייעודם, לרבות רישוי כחוק לשנה  והתאמתם כליםהמציע יהיה אחראי על הזמנת ה .2.4

הראשונה והתקנת מערכות מיגון בהתאם לדרישות חברת הביטוח והאשכול, כל זאת על 

 .ידי המשתתף ועל חשבון רשות האשכול הרלוונטית

פחות שיספק לאשכול ו/או לרשויות האשכול לכל ה כליםייתן אחריות מוצר להמציע 

, וזאת ו/או לרשויות האשכול  חודשים קלנדאריים מיום אספקתם לאשכול  12  תקופה שלל

 .כהגדרתה להלן עוד בטרם תחילת תקופת האחריות המורחב

ס"מ בבגרפיקה כפי שיורו  50על ס"מ  50בגודל של שלט עשוי מתכת  הדביק לל הקבלן ע .2.5

רים הטרקטוו/או לצבוע, על חשבונו, את כל ו/או רשויות האשכול  לו האשכול

  .רשויות האשכול ו/או האשכול ווריבשילוט/צביעה בגודל ובנוסח עליהם 

מיום חודשים  (24הצעת המציע הזוכה במכרז תעמוד לתקופה של עשרים וארבעה ) .2.6

כך שהצעת המציע תעמוד   את תקופה זו,להאריך  זכות    אשכול. לההודעה על הזכייה במכרז

( החודשים 24עשרים וארבעה )) פיםחודשים נוס (12) שניים עשר נוספת של לתקופה

( חודשים(, 36הכל שלושים וששה )-סך-( החודשים הנוספים  12הראשונים וכן שניים עשר )

בכל התקופות האמורות . ("תקופת ההסכם" ככל שתבחר בכך האשכול, יקראו להלן:

במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז  טרקטוריםלעיל, מתחייב הזוכה במכרז לספק את ה

כאשר המחיר המוצע צמוד לשער ובתנאים זהים לתנאים האמורים בהסכם הספק, וזאת  

 אשכול שיפורסם ע"י בנק ישראל במועד ההזמנה. למען הסר ספק, תקציב ההיורו 

מוגבל, ולכן ככל שהמחיר המוצע בהתאם לשער היורו הידוע במועד   טרקטוריםלרכישת ה
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. הוראה זו טרקטוריםשלא לרכוש את ה אשכולה בוה מהתקציב, רשאיה גהרכישה יהי

 .במכרז זה אשכולבאה להוסיף ולא לגרוע מכל זכות אחרת של ה

חדשות בלבד משנתון  טרקטוריםבתקופת ההסכם ייספקו המציעים הזוכה/ים במכרז  .2.7

נה השנה בה יוזמנו בהתאם להוראות מסמכי מכרז זה, וזאת למרות שהצעתו במכרז הי

 .26/2019לשנתון 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 המצטבריםרשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים 

 :המפורטים להלן

מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום  .3.1

 בישראל.

פי צו -מורשה( תקף ממשרד התחבורה כנדרש עלמציע בעל רישיון ליבוא רכב )יבואן רכב  .3.2

פי כל חוק ודין אחר, באשר לפריטים מהסוג הנדרש -ו/או על 1939מתן רישיונות יבוא 

במכרז, או מציע שהתקשר עם בעל רישיון ליבוא רכב )יבואן רכב מורשה( תקף ממשרד 

ין אחר, לרכישת פי כל חוק וד-ו/או על  1939פי צו מתן רישיונות יבוא  -התחבורה כנדרש על

 .הפריטים מהסוג הנדרש במכרז

 )להלן: "חוק 1976-המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.3

 עסקאות עם גופים ציבוריים"(, כדלקמן:

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  .3.3.1

 .1975-רך מוסף, התשל"ופקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ע

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו  בעל .3.3.2

-ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו

1975. 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר 2המציע עומד בדרישות סעיף  .3.4

 כדין. מינימום והעסקת עובדים זרים

לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין ייצוג הולם לאנשים   1ב2המציע עומד בדרישות סעיף   .3.5

 עם מוגבלויות.

)לאו   טרקטורים  5לפחות    2019-ו  2018,  2017מהשנים    בכל אחתמציע אשר סיפק בישראל   .3.6

 .דווקא מהסוג הקבוע במכרז(

או שהתקשר עם בית מלאכה טרקטורים מציע אשר מפעיל לפחות בית מלאכה לתיקון  .3.7

הנדרש במכרז, ובו מוחזקים בין היתר חלקי חילוף וכל ציוד טרקטורים מהסוג לתיקון 

המוסך נדרש נשוא מכרז זה.  טרקטוריםלאחר נדרש לשם הענקת שירותי אחזקה ותיקון 

 .די האשכולק"מ ממשר 80שיהיה לכל היותר במרחק של 

 למסמכי המכרז. כנספח א'פי הנוסח המצורף -מציע אשר מגיש ערבות בנקאית בתוקף על .3.8

 שם המציע.-רכישת מסמכי המכרז על .3.9

 

 אישורים ומסמכים להגשת המכרז .4

 :המציע יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף כמפורט להלן
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 .כנספח א' למכרזלהגשת הצעה, בהתאם לנוסח המצורף  מקוריתערבות בנקאית  .4.1

עסקאות   תקנותפי  -אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .4.2

, אישור תקף ליום 1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( תשל"ו

ק מורשה לצרכי מס ערך הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור ואישור על היות המציע עוס

 מוסף.

שם המציע כנדרש -צילום רישיון ליבוא רכב )יבואן רכב מורשה( תקף ממשרד התחבורה על .4.3

פי כל חוק אחר, באשר לחלקים מהסוג הנדרש -ועל 1939פי צו מתן רישיונות יבוא -על

 במכרז.

שימת ידי המציע ור-)לאו דווקא מהסוג הקבוע במכרז( אשר סופקו על טרקטוריםרשימת  .4.4

 לקוחות להם סופקו בצירוף דרכי קשר עימם.

, וכן לצרף אישורי אספקה למכרז 4-אכנספח על המציע למלא את הטבלה המצורפת 

 בנוסח במצ"ב לנספח הנ"ל או בנוסח דומה אחר.

 9-אלנספח חשבון אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית העסק בהתאם -אישור רואה .4.5

 למכרז.

צילום רישיונות עסק )מוסך( בתוקף על שם המציע, או על שם בעל מוסך עימו התקשר  .4.6

לעיל.  4.9המציע, להפעלת מוסכים מורשים בכל אחד מהאזורים המפורטים בסעיף 

לי המוסכים. מציע שהתקשר עם בעל מוסך כאמור רשימת וכתובות המוסכים ושמות מנה

 .לעיל, יצרף להצעתו גם את הסכם ההתקשרות

: צילום תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן מרשם החברות או למציע שהוא תאגיד .4.7

רשם השותפויות על רישום התאגיד נכון למועד פרסום המכרז, בו מפורטים בעלי המניות 

 והמנהלים של התאגיד.

זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד ואישור כי ההצעה   דין-אישור עורךיש לצרף    כמו כן

 ידי מורשה החתימה.-נחתמה על

 : צילום תעודת זהות.שהוא יחיד למציע

בליווי  ,. במפרט הטכני יפורטוטרקטוריםהמציע יצרף מפרטים טכניים בעברית של ה .4.8

עובי החומרים וסוגיהם, משקל, , מהסוג הנדרש במכרז טרקטוריםהנתוני  ,שרטוטים

 מידות, עומסים וכיו"ב, אשר יתאימו לדרישות המפרט הטכני במכרז.

מתן מלקוחות להם סיפק המציע טרקטורים והתקשר איתם ב המלצות בכתב 3לפחות  .4.9

 .2019-2016בשנים  שירותי אחזקה

חת )איסור העסקה שלא כדין והבט העדר הרשעות לפי חוק עובדים זריםתצהיר בדבר  .4.10

 .למכרז 7-אכנספח ידי עו"ד בנוסח המצורף -חתום על 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

לחוק עסקאות גופים  1ב2פי סעיף -על ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותתצהיר בדבר  .4.11

 .למכרז 7-אכנספח בנוסח הקבוע  1976-ציבוריים, תשל"ו

  למכרז. 10-אבנספח תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים כמפורט  .4.12

 למכרז. 1-אכנספח ידי עו"ד בנוסח המצורף -הצהרת המשתתף חתומה ומאושרת על .4.13

 שם המציע בצירוף קבלה על רכישת המכרז.-אישור על רכישת המכרז על .4.14

 

 ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע וכל יתר מסמכי המכרז. האישוריםכל 
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 אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( תהיה וועדת המכרזים רשאית לפסלה.  הצעה

והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל, חייבים להתייחס  האישוריםכל 

לא לקבל אישורים או  יהא רשאי עה, האשכוללאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצ

 מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

ידי -המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים )אשר התבצעו על חוברת

 טרם הגשתם במסגרת הצעתו.  ידי המציע-ייחתמו על ההבהרות(, ופרוטוקולי האשכול

 

  מסמכי ההצעה .5

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו, כשהם מלאים 

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את הצעת המציע בהליך  וחתומים

, בנוסף "(. הצעת המציע תכלול כחלק בלתי נפרד ממנהמסמכי ההצעה" או "הצעת המציע)להלן: "

 את המסמכים דלהלן: לעיל, גם 7המצויינים בסעיף  למסמכים

 הצעת המציע בצירוף: –מסמך א'  .5.1

 שלחו למציעים עליכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות שי .5.1.1

 ;שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים, ככל אשכולהידי -

 ;הצעת המציע – 1-אנספח  .5.1.2

 ;הצעת מחיר – 2-אנספח  .5.1.3

 ;2019-2017/ידי המציע בשנים -אשר סופקו על טרקטוריםרשימת  - 3-נספח א .5.1.4

 ;הצהרת שיעור המרכיב הישראלי בהצעה )העדפת תוצרת הארץ( -א 4-נספח א .5.1.5

 ;אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי -ב 4-א נספח .5.1.6

 ;נוסח ערבות לקיום ההצעה – 5-אנספח  .5.1.7

 ;תעודת התאגדות של המציע – 6-אנספח  .5.1.8

 ;אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע – 7-אנספח  .5.1.9

 ;אישור בדבר דיווח לפקיד השומהואישור בדבר ניהול ספרים כדין  - 8-אנספח  .5.1.10

 ;תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 9-אנספח  .5.1.11

 ;הצהרת מציע בדבר אי תאום הצעות – 11-אנספח  .5.1.12

קרבה משפחתית לעובד האשכול ולחבר מרשות  הצהרה בדבר – 12-אנספח  .5.1.13

 ;מקומית

 

 בצירוף: ההסכם – 'מסמך ב .5.2

 ;נוסח ערבות בנקאית – 1-בנספח  .5.2.1

 ;נוסח כתב העדר תביעות – 2-בנספח  .5.2.2

 ;מפרט טכני – 3-בנספח  .5.2.3

 

  ערבות .6

מציע המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו בהתאם  .6.1

שם המציע בלבד בסך של -להצעתו, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול על
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ידי בנק -₪ צמודה למדד המחירים לצרכן ואשר הוצאה על (עשרים וחמש אלף) 25,000

 .למכרז 5-כנספח אבישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה, וכן  .6.2

 .אשכולהבמידה והמציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת 

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה מהחובות המפורטות  .6.3

אית ברם חילוט הערבות הבנק .מוסכם וידוע מראשיא תהווה פיצוי במכרז ומסמכיו, וה

לתבוע פיצויים נוספים מהמציע, בגין נזקים אחרים ו/או  אשכולשל ה ולא יפגע בזכות

 אשכולמבלי לגרוע מהאמור, ה ידו עקב אי קיום ההצעה.-על אשכוללנוספים אשר יגרמו 

או   נקוב בה, כולוהיה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעון, לחלט את סכום הערבות הי

 חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות המפורטות להלן: 

 .תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפייםהמציע נהג במהלך המכרז בעורמה,  .6.3.1

 .מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק המציע מסר למזמין מידע .6.3.2

 .ו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעותהמציע חזר בו מהצעת .6.3.3

זוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה, המציע שנבחר כ .6.3.4

 כולן ו/או חלקן, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם המזמין.

על פי כל דין ו/או על פי  אשכולהכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 מסמכי ההליך.

, עד מנכ"ל האשכולפי דרישת -המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על .6.4

יתנהלו הליכים משפטיים ו  ככל.  אשכולהעם   ספק  הסכםלאחר שהזוכה שנבחר יחתום על  

)לרבות הליכי ערעור( וזהות הזוכה לא תהיה ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד 

, לא האריך המציע את הערבות, רשאי, אך לא חייב המשפטיים.לאחר סיום ההליכים 

 .כחלף ערבות המציע והכספים המחולטים יופקדו בחשבונו לחלט את הערבות, אשכולה

( ימים לאחר 14עשר )-הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך ארבעה .6.5

ים )ככל שיהיו הליכים שייחתם חוזה עם הזוכה במכרז, ו/או לאחר סיום הליכים משפטי

 ( יום, לפי המאוחר.14עשר )-( ועוד ארבעהמשפטיים

עם האשכול  למכרזלזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על החוזה המצורף  .6.6

, בנספח א' לחוזהולאחר שיפקיד בידי האשכול ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט 

' בבנספח מצורפת למסמכי המכרז וטופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי דוגמת הטופס ה

ידי הבנק בחתימת -, חתום על ידי הזוכה ומאושר על ידי עו"ד מטעמו, וכן מאושר עללחוזה

 מורשי החתימה מטעמו.

מנכ"ל פי פנייה חד צדדית של -פי תנאיה לחילוט על-הערבות תהיה חתומה וניתנת על .6.7

 לבנק. האשכול

 חשבון המציע.יהיו על  -כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות .6.8

 

 הבהרות ושינויים .7

 חמישי  ליום עד אשכולל בלבד, word, בקובץ ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב .7.1

. על הפונים wegalil.org.ilerez@דואר אלקטרוני  , לכתובת00:10בשעה  19.12.2019

יש לציין באופן ברור . 5שלוחה  04-9576207לאשר טלפונית את הגעת הפקס בטלפון מס' 
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 חמישי,תשובות יינתנו עד ליום  .הפונהואת שמו של  המכרזעל גבי הפנייה את מספר 

26.12.2019. 

מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס  .7.2

לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד 

שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו 

)לרבות ביחס לדרישות הביטוח(, לאחר חלוף המועד לשאלות הבהרה כאמור ו/או 

 במסגרת ההצעות שתוגשנה.

 .יפורסמו באתר האשכולבכתב כאמור לעיל  אשכוללשאלות שהופנו לתשובות והבהרות  .7.3

 אשכול יחייבו את ה אשכולאך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב על ידי ה

והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על ידי 

 המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 הצעת מחיר .8

)לא אחד  טרקטוראספקת בגין למסמכי המכרז  2-נספח איגיש את הצעת המחיר  מציעה .8.1

  .האשכולרשויות עבור כולל מע"מ( 

זה   זנשוא מכר  כליםה  יניםמצוי  מסמכי המכרזל  2-אכנספח  בטופס הצעת המחיר המצורף   .8.2

 (:2) שנייםהמחיר מחולק לטופס הצעת  לכל סוג.ידי המציע -המוצע עלמחיר הו

 ;בנזין - 4X4טרקטור משא  .8.2.1

 ;יזלד - 4X4טרקטור משא  .8.2.2

בנזין והן לטרקטור   טרקטורלהן  הצעה    -ימלאו את הצעת המחיר על כל רכיביה  המציעים   .8.3

 .סולר

, נדרש המציע לנקוב את המחיר בשקלים חדשים את 2-בטופס הצעת המחירים, נספח א .8.4

המחיר לא יהיה גבוה  – אותם הוא מציע במסגרת מכרז זהטרקטורים המחיר עבור ה

 . תפסל  –הצעה שתהיה גבוה מהמחיר המרבי    .המחירהצעת  טופס  הנקוב בהמרבי  מהמחיר  

 המחיר כולל שלוש שנות שירות ואחריות לכל טרקטור וזאת מיום אספקתו. .8.5

 חותמת ליד כל תיקון בהצעת המחיר.על המציע לחתום בחתימה וב .8.6

המחירים המוצעים יהיו מחירים כוללים המגלמים את כל העבודות, החומרים, הציוד,  .8.7

בהתאם   ספקומילוי כל התחייבויות ה  טרקטוריםת הקבאספכרוכות  ההוצאות והעלויות ה

 .למכרז והסכם הספק, לרבות אגרות והיטלים מכל מין שהוא ומכל רשות מוסמכת

כולל  מהתמורה 3%הצעת המחיר תכלול תשלום תקורה עבור ניהול המכרז בשיעור של  .8.8

הספק ישלם את  בגין כל הזמנה שתבוצע על פי מכרז זה אשר תשולם לאשכול. מע"מ 

לו ע"י האשכול. למען הסר ספק, תקורת האשכול הנ"ל כנגד חשבונית מס שתוצא 

 חשבונית הספק תכלול את מלוא עלות הטרקטורן הנרכש, ללא קיזוז תקורת האשכול.

ונספחיה ותחייב את המציע החל ממועד הצעת המציע תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה  .8.9

 .ים הקבועים במסמכי מכרז זההגשתה ועד למועד

המפורטות במסמכי המכרז הן   אשכולו/או לרשויות ה  אשכולל  כלליםאספקת הכל עלויות   .8.10

 .ההדרכה והאחריות ,השינוע ,ההובלהעל חשבון הספק, לרבות, אך מבלי לממעט, 
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 ההצעה .9

ידי מורשי החתימה של -פטית מאוגדת תיחתם עלידי אישיות מש-הצעה המוגשת על .9.1

 התאגיד בצירוף חותמת התאגיד בה נמנים שמו של התאגיד, מספרו הרשום וכתובתו. 

ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות של מורשי החתימה מטעם 

וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות החותמים והעובדה התאגיד וכתובתם, 

 .כי חתימתם מחייבת את התאגיד

 הההצעה תוגש ע"י אישיות משפטית אחת. .9.2

מחיר ולרבות החוזה על נספחיו( ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת ה .9.3

( בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין 1יחתמו במלואם על ידי המציע, ואלה יוגשו בעותק אחד )

-למעטפה יוכנס גם דיסק  ידי המציע.-מספר המכרז בלבד, כאשר היא ממולאת וחתומה על

 .PDFקי שבו תאוכסן ההצעה הסרוקה בפורמט -און

ד ותשולשל לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההצעה תימסר במסירה ידנית בלב .9.4

 . 10:00בשעה  16.01.2020יום חמישי האשכול עד ל

 לא תתקבל. – הנ"ל מועדעד להצעה אשר לא תוגש  .9.5

 

 ביותר טובהבחינת ההצעות ובחירת ההצעה ה .10

שיעמדו בתנאי ההצעה הזולה ביותר לטרקטור בנזין וההצעה הזולה ביותר לטרקטור סולר   .10.1

 יתהיוה ההצעותה הזוכותה.לחוזה  4-בהסף ויתאימו למפרט הטכני נספח 

  למען הסר ספק, יקבע זוכה בנפרד לטרקטור בנזין ולטרקטור סולר. .10.2

ם ו/או מתן הסבר לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורי יהיה רשאי אשכולה .10.3

ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית וועדת 

 המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

בו, מנהליו ובעליו; כמו לבדוק את אמינות המציע, בעלי השליטה    אשכול רשאיהיובהר, כי   .10.4

המציע, ולהתקשר  סיפקקודמים אותם  טרקטוריםאספקת לבחון  אשכולה כן, רשאי

מתן השירותים מנת לקבל מידע אודות טיב -טלפונית לשם כך מול המזמינים השונים על

 אשכול; בעת השתתפות המציע במכרז, מעניק הוא לידו-בודות שבוצעו עלאספקה ו/או ה

 ידו.-על סיפקאשר ודמות אספקות קאת הזכות לפנות למזמינים ולקבל כל מידע אודות 

, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או םלקחת בחשבון שיקוליה םועדת המכרזים רשאי /אשכולה .10.5

 טרקטוריםהאספקה לבבחינת ההצעות למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע 

 נשוא ההסכם המוצע במכרז.

ניסיון שלילי  םשיקוליהועדת המכרזים להביא במסגרת  /אשכולה םבמסגרת זו, רשאי .10.6

עם משתתף במכרז, ואף אשכול ו/או רשויות האשכול ו/או בעיות באמינות אשר היו ל

לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו בהסכם הספק 

 )באם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור משתתף אחר תחתיו.

פי שיקול -אשכול/ ועדת המכרזים עלה ואמצימבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצוין כי באם  .10.7

כי הצעת המציע איננה סבירה בשל תנאיה ונתוניה ו/או בשל חוסר התייחסות לתנאי   דעתם

מונע את הערכת ההצעה כראוי, תהיה בסמכות  אכולהמכרז ודרישותיו, באופן שלדעת ה

מבלי  הבלעדי פי שיקול דעתם-הצעתו של המציע על ועדת המכרזים לפסול את /אשכולה
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שתעמוד למציע כל טענה בעניין וזאת בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאשר עריכת שימוע 

 פי דין.-נדרשת על

לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים  יהיה רשאי אשכול ו/או מי מטעמוה .10.8

ו/או מתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו, לרבות לבחינת עמידת המציע בדרישות הסף ו/או 

בהתאם למחיר המוצע ו/או יכולותיו ו/או כישוריו  כליםלאספקת היע אפשרות המצ

ר ו/או ניתוח כאמור, רשאית וניסיון גופים אחרים עמו בעבר, אם המציע יסרב למסור הסב

 עדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.תהא ו

 

 העדפת תוצרת הארץ .11

לרכישת טובין תוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מובהר בזאת, כי תינתן עדיפות  

ממחיר הטובין המיובאים בפרק זה ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין   15%-מ

 ובכפוף לאמור להלן:

כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע לצרף להצעה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור  .11.1

 יר ההצעה.מחיר המרכיב הישראלי במח

ביחס להצעות מחיר מתוצרת הארץ אשר מחירן אינו עולה על  רקהעדיפות כאמור תנתן  .11.2

 מהצעות אחרות ובהתאם לכללים הבאים: 15%

בכפוף לאמור לעיל )קרי, ההצעות הרלבנטיות עומדות בדרישות הסף ודרישות  .11.2.1

האיכות( היה ואמור לזכות במכרז ספק חוץ בהתאם לאמות המידה שנקבעו 

שקלול נוסף של הצעות המחיר באופן שבו יתווסף שיעור    אשכולערוך הי  –במכרז  

 להצעת המחיר של ההצעה הזולה )של ספק החוץ(. 15%של 

תבחר ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל  –יצוע השקלול הנוסף כאמור לאחר ב .11.2.2

 הגבוה ביותר.

תבחר ההצעה של  –במקרה של שוויון בניקוד המשוקלל גם לאחר האמור לעיל  .11.2.3

הספק מתוצרת הארץ בכפוף לאמור להלן לעניין עדיפות עסק בשליטת אישה" 

 להלן. 12.3כמפורט בסעיף 

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח  –לעניין זה "טובין תוצרת הארץ"  .13.1

ישראלי או תושב קבע בישראל, או תאגיד רשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי 

 לפחות ממחיר ההצעה. 35%בהם מהווה 

מציעים אשר מבקשים לשקלל את הצעותיהם כאמור לעיל, יצרפו להצעתם את נספחים  .13.2

 חתומים כנדרש.ב כאשר הם מלאים ו4-א-א ו4-א

 

 זהות בין הצעות כשירות .12

במידה ויהיו מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות בסכומיהן  .12.1

וכשירות, תיערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת 

ת ( ימים מיום קבלת הודעה על כך, ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגר3תוך שלושה )

 וועדת מכרזים.

אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו  .12.2

( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, 3המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך )

 ומבניהן תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.
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 הודעה על זכייה .13

הזוכה במכרז תימסר לזוכה הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או עם קביעת  .13.3

 באמצעות דוא"ל.

 הסכם  הספק ערבות ביצוע כמפורט ב  אשכולהמציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב למסור ל .13.4

 ( ימים ממועד ההודעה כאמור.7וזאת בתוך שבעה )

אליה תצורף  למציע אשר הצעתו לא תתקבל, תינתן הודעה בכתב באמצעות דואר רשום .13.5

 הערבות הבנקאית.

לבטל את הזכייה במכרז וזאת   אשכול רשאיהא היהיה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו,   .13.6

 בהודעה בכתב למציע. 

הודעה כאמור תישלח למציע לאחר שניתנה למציע הודעה לפיה נדרש הוא לתקן את הטען  .13.7

תיקון בהתאם להודעת   , ולאחר שהמציע לא תיקן את הטעוןאשכולתיקון לשביעות רצון ה

 . אשכולידי ה-ובתוך פרק הזמן אשר נקצב בעניין על אשכולה

 טרקטוריםאספקת הלמסור את דבר  אשכולהיה רשאי הימידה ובוטלה הזכייה במכרז, ב .13.8

 , כל זאת במקביל לחילוט הערבות הבנקאית של המציע.ויד-נשוא המכרז למי שיקבע על

 

 התקשרות עם המציע הזוכה .14

, וכן יודיע על בהליך ות/הזוכה ות/כהצעה ו/נבחרה ם/שהצעתו ים/ודיע למציעי אשכולה .14.1

 המכרז לרשויות האשכול. תוצאות

יידרש המציע הנ"ל להמציא לעיל  16.1ימים ממועד ההודעה כאמור בסעיף  10בתוך  .14.2

 את המסמכים הבאים: אשכולל

, לקיום התחייבויות האשכולאוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת  ערבות   .14.2.1

המחירים כשסכום זה צמוד למדד , ₪ 35,000סכום של שיהיה ב המציע, בסכום

. הערבות תוצא על ידי בנק בישראל. ("ערבות הביצוע")להלן:    לצרכן במועד הקובע

לעיל.   14.1ר בסעיף  עד לשנתיים ממועד ההודעה כאמוערבות הביצוע תהיה בתוקף  

תוקף ערבות הביצוע יוארך כך שתהיה בתוקף לכל המוקדם עד שנה ממועד הזמנת 

ותנאיה יהיו בהתאם לנוסח המובא במסמך  הערבות . נוסחהטרקטור האחרונים

 המצורף להזמנה זו.  3-ב

להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח   4-באישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך   .14.2.2

 בישראל.

 .האשכולכל מסמך אחר שיידרש על ידי  .14.2.3

רשאי לחלט את  אשכולהיה הי ,לא עמד המציע בדרישות האמורות או בחלקן במועדן .14.3

הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול 

על פי כל  אשכולתרופה אחרות המוקנות להבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או  ודעת

רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר  אשכולהיה הידין ו/או הסכם. במקרה כזה, 

 שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל. 

 ופיקוח על ביצועו המכרזלאשכול עבור ניהול  מו/ישלם ים/הזוכה נותן/ים השירותים .14.4

"תמורת )להלן:  שיקבל עבור רכישת טרקטור תמורהמה 3%של  בשיעור תשלום
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יום מיום שהקבלן הזוכה יקבל  30בתוך  לאשכול תשולם ת האשכולתמור(. "האשכול

 .תשלום מהאשכול עבור רכישת הטרקטור

 

 עיון בהצעה הזוכה .15

לאחר  ,עיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז .15.1

תאפשר תנפסלה ו/או מציע שלא זכה,    וידי המציע שהצעת-, עלים/הזוכה  ים/קביעת המציע

 .אשכולבאמצעות פנייה בכתב שתיעשה ל

 על אף האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: .15.2

ו/או אחר  , ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטיחוו"ד יועץ לוועדת המכרזים .15.2.1

חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת לוועדה לצורך בחינת 

המכרזים ו/או הערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור 

 בהליכים משפטיים עתידיים.

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .15.2.2

 פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי-עליו יש חסיון על כל מסמך .15.2.3

 יוותר חסוי.

מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון  .15.3

לצורך סעיף זה משמעה  –בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

ידי המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן -כלל המסמכים שהוגשו על

 בחומר חסוי.

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך   ו נושאאינ  כולאשה .15.4

זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המציעים יישאו בכל הוצאות ההשתתפות במכרז 

 בגין הוצאות אלו. אשכולפיצוי ו/או שיפוי מאת הוהכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל 

 

 הוצאות המכרז .16

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך -ל מין וסוג שהוא אשר הוצאו לצורך עלכמ ההוצאותכל 

השתתפות במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע 

 בלבד ועל חשבונו.

 תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין. ע לאלמצי

 

 עדיפות בין מסמכים .17

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה ונספחיו 

 תכרענה הוראות החוזה ונספחיו.

 

 תנאים נוספים .18

הסכם   חתםבמכרז וכל עוד לא נו/או המכרז ו/או הזכייה  רשאי לבטל את ההזמנה    אשכולה .18.1

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות .  עם מי מרשויות האשכול

משרד הפנים ו/או משרד האוצר ו/או המשרד אישורים שונים לרבות אישור כפוף לקבלת 
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ו/או של גורמים אחרים היתרים ו/או אישורים להגנת הסביבה /או קבלת תקציבים ו/או 

ו/או הזכייה במכרז ו/או ההסכם הסכמות שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז 

 ה/יםאו לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוככאמור לעיל  שייחתם עם הזוכה/ים במכרז

. בעצם הגשת ההצעה במכרז טרקטוריםאספקת הבמכרז ו/או לדחייה במועד תחילת 

כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, רואים את המציעים  

 .באופן מלא וללא כל סייג בעניין זה אשכולדרישה ו/או תביעה כנגד ה

באמור כדי לגרוע מחובתו של הספק לקבל אישורים והיתרים ולהמציא אישורים אין  .18.2

ה של ומסמכים הנדרשים ממנו כאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו של הספק במקר

 עיכובים בקבלתם.

מסור  מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר ואינ אשכולה .18.3

אשכול מבלי שתעמוד למציע/ים כל טענה ו/או הבלעדי של ה וושיקול דעת ולהחלטת

 .דרישה כנגד האשכול בגין שימוש בזכות זו

שומר על זכותו לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של  אשכולה .18.4

, באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר אשכולה

 שהוצע על ידו.

יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס  אשכולה .18.5

 .הלהצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיק

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות  .18.6

 ההליך.

, הם ניתנים אשכולההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של ה .18.7

עד למועד הגשת   אשכוללמציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם ל

ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י  ההצעות, בין אם יגיש את

  אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי  .18.8

ת הסכם ההתקשרות המציע בדק בעצמו את כדאיוהמכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי 

חשיבות או  ו,, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתמכרזויתר מסמכי ה

בהסכם במידה רשויות האשכול בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם  משקל

ו ו/או רשויות מטעמ האשכול ו/או מיוהוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  שהצעתו תזכה

  .בעתיד –כולן או מקצתן  –האשכול 

ו/או בהליכי אשכול נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של הקבע בימ"ש מוסמך, כי  .18.9

שלא זכה  ציעבמכרז, יהיה זכאי המ ציעהמכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ

, עקב אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות את האשכולכתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מ

רבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור עכנת השהוציא בגין ההישירות 

לכל פיצוי אחר בגין ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה שלו הנ"ל  ציעלא יהיה זכאי המ

הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי 

האשכול וג שהוא כלפי לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל ס ציעהמכרז ולמ

 .וו/או מי מטעמ
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מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים   שמ"קבע בי .18.10

ציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המ ציעולא מ ציעוכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המ

החוזה שנחתם עימו במסגרת  ע"פ, להפסיק עבודתו אשכולדית עם הודעת הי, משזכה

את התמורה עבור העבודה שביצע  ציעשלם למת רשות אשכול. הבכל שלב שהוא המכרז

לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות  ציעכפוף לתנאי החוזה ולמ ההפסקהעד למועד 

 .ןמי מטעמו/או רשויות האשכול ו/או ו/או אשכול מכל סוג שהוא כלפי ה

אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך האשכול אינו נושא בכל   .18.11

 ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר.   זה,

 

 

 

 בכבוד רב,                 

 מנכ"לית –רון  יעל

 מ"אשכול רשויות גליל מערבי בע

 

 

 

 :מציעהצהרת ה

 

 .מס' _______ מכרזמסכים לכל התנאים וההוראות שב יואנ תיאנו הח"מ, מאשר כי קרא

 

_________________________ 

 מציעהחתימת 

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד(

 

 אישור 

 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום _________ 

חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל המציע 

מת התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתי

  המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.                           

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 1-מסמך א

 מציעת העהצ

 

 : ________________________מציעשם ה

 תאריך: ____________

 לכבוד

 מ"מערבי בעאשכול גליל 

 א.ג.נ.,

 

  4X4 לאספקת טרקטור משא 26/2019/ מס' מכרז פומבי   הנדון:

 

, ונספחילרבות באמור בכל  26/2019מכרז מס' לתנאים המפורטים ב םמיהח"מ, מסכי ואנ .1

 , כחלק מתנאי הצעתנו זו.יםוחתומ ים, מצורפם", וכוללים אותמכרזההנקראים ביחד "מסמכי 

במסמכים  ויינע, יםהמפרטו יםהחוז מסמכי ההצעה לרבותבעיון את  נוכי קרא יםמצהיר ואנ .2

אספקת לוהעתידים כולם יחד להוות את החוזה  להציע הצעותהאחרים אשר צורפו להזמנה 

את ורשויות האשכול, הדרכים בהן, האזורים השונים ברשויות אנו מכירים את . כמו כן כליםה

 .הדרכים לרשויות

, תנאי הרשויות המקומיותמיקום על פרטיהם וכי  מכרזההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי  .3

ידועים ומוכרים , כליםאספקת הוכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות  ןההגישה אלי

הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות   .לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו

ואנו מוותרים  כלשהו מתנאי מסמכי ההצעהידיעה כשלהי של תנאי -הבנה או אי-על טענות של אי

 בזה מראש על טענות כאלו.

האמורות בהתאם לתנאים המפורטים  תחייבויותינוהננו מתחייבים להוציא לפועל את ה .4

את והננו מקבלים על עצמנו  המחיר בהצעתי המחירים שהצענו במסמכים הנ"ל כולם יחד, לפ

 .ההצעהבמסמכי  ת כאמוריורשוהשל  מלאה ןלשביעות רצונ כליםאספקת ה

חייב להתקשר איתנו, אולם ידוע לנו כי הצעתנו הינה  ואינהאשכול הננו מצהירים כי ידוע לנו ש .5

 .יחד וכל אחת לחוד תיווהרשו האשכול יכלפ

כאשר בתקופה זו  שורה ע"י ועדת המכרזים של האשכולמיום אי חודשים 24-הינה להצעתנו זו  .6

-לאזכול זכות להאריך את תקופת הצעתנו ב .בהתאם להצעתנו זומאיתנו  שורכרשות להתוכלנה 

 שים נוספים.חוד 12

או תוך זמן אחר האשכול    ( ימים מיום הודעתהשבע)  7תוך    כיאם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים   .7

חתום על החוזה, התנאים הכלליים, נבוא ונ אנו, שלא יפחת מעשרה ימיםי האשכול שייקבע על יד

במעמד חתימת  י האשכולפקיד בידנהמפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ו

 .האשכול החוזה ערבות בנקאית לזכות

 ם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים מכלא

, ובנוסף אתם תהיו זכאים הכריז על מציע אחר כזוכה במכרזהתחייבות כלפינו ותהיו זכאים ל

מסירת הצעתנו זו, וזאת כפיצוי קבוע לחלט את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם 
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ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד אחר העומדים  ומוסכם מראש שאתם זכאים לו בגין נזקיכם

 .לרשותכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז  .8

לאספקת התקשרנו עם האשכול בחוזה וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא 

 .טרקטוריםה

אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש  .9

רז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנו הזכייה במכ

 .ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם

, לתאגיד , כולן או מקצתןכלפינו ווהתחייבויותי ולהסב את זכויותילהמחות ו/או רשאי האשכול  .10

לן: "תאגיד עירוני"( ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד שהתאגיד העירוני )לה  רשויות האשכול  בשליטת

אין באמור כדי להטיל על התאגיד  .קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות

 בכתב כאמור. ומעל עצ לא קיבלשהאשכול העירוני אחריות או חבות כלשהי 

לרשויות  רשאי לשוב ולהמחותן יהחו זכויות והתחייבויות כאמור יההומ תאגיד עירוני אליו

 .האשכול

הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום לכך 

שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו 

י המכרז, יוסבו לטובת הגורם לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכ

 14שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך 

יום מקבלת דרישה בכתב מכם. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי הערבות 

 הבנקאית.

עומדת בתוקף ומחייבת אותנו הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ו .11

 .ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין לתקופה הנקובה

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת  .12

לא תתקבל, אתם  אם הצעתנו .וראות המכרזבהתאם להלפקודתכם ערבות בנקאית ערוכה 

תשחררו את הערבות בעת ובעונה אחת עם משלוח ההודעה על דחיית הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר 

במועד אם הצעתנו תתקבל, אתם תשחררו את הערבות להגשת ההצעות. יום מהמועד האחרון  90

 מציא לכם ערבות בנקאית מתאימה.בו 

אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. כן  .13

אחרים הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים 

המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז ולא פנינו 

 בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז.או לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה 

, ולא ם/אספקת הכליחייב להתקשר עימנו ל  והאשכול אינ  כי  אנו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו .14

ות שרהיהיו לנו כל טענות ו/או דרישות ו/אות תביעות מהאשכול או ממי מרשויות האשכול אם 

 .שוא מכרז זהמאתנו את הכלים נ רכושלא ת

 כולל מע"מ מהתמורה 3%ל סכום בשיעור שמכרז זה לאשכול עבור ניהול נשלם במידה ונזכה אנו  .15

וזאת באמצעות הוראה בלתי חוזרת  מאיתנו , טרקטורשנקבל עבור כל סכום שנקבל בגין הזמנת 

אנו ננפיק לכם חשבונית מס על מלוא  .התקןרה הנ"ללקזז מהתמורה המגיעה לנו את לאשכול 

 , ואתם תתנו לנו חשבונית מס עבור התקורה.טרקטורסכום רכישת ה
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     

 

 

 אנו מצהירים: .16

החברה ובתקנונה או עות בתזכיר וכי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקב .16.1

 בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית.

קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל  ושלאאנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל כי  .16.2

 ההצעה.מסמכי המונעות בעדנו לחתום על 

 כי אנו יבואן או סוכן מורשה ויש בידינו את האישורים המתאימים. .16.3

 .כליםאספקת היש לנו הידע והניסיון הדרושים לביצוע כי  .16.4

 כי הטרטוקים שנספק יהיו מהדגם הארחון ומהשנתון האחרון נכון למועד ההזמנה. .16.5

, וכן ניתן שירות וש שניםלתקופה של יצרן או יבואן כי אנו נספק לאשכול תעודת אחריות .16.6

 לרשות. ותממועד אספק טרקטורעל כל רכיבי המלא בתקופת אחריות זו, וזאת 

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.כי  .16.7

 נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.כי  .16.8

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.כי  .16.9

 ו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים.אנ .17

בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור כי המחירים הנקובים  ידוע לנו .18

 הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד התשלום.

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי  .19

מילוי או הפרה של הוראה כלשהי -ו איאו הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף א

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט. .20

מהיום האחרון להגשת  חודשים 6הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .21

 והמזמין רשאי להאריך תקופה זו. ההצעות

 

________________                    __________________ 

 חתימת המציע                                    תאריך         

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                           

 _____________________           :  מציעשם ה 

 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*:

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון:

 

 _____________________   מס' פקס:

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה:

  מציעיש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את ה   הערה:*  

. [3]נספח  בחתימתם
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©
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 2-א נספח

 הצעת מחיר 

  26/2019 מס' פומבי  מכרזל

 4X4טרקטורי משא לאספקת 

 

 : 2-הסכם הספק כנסםפח דלהמצורף  מפרט הטכנילבהתאם  הכליםלאספקת להלן הצעתי  1

 

₪ )שלא יהיה גבוה מחיר מרבי בסך  _______סכום של ___ 4X4 בנזין טרקטור משאעבור  1.1

 .(₪ 70,000של 

יהיה גבוה מחיר מרבי בסך __________ ₪ )שלא סכום של  4X4עבור טרקטור משא דיזל  1.2

 ₪(. 70,000של 

 המחירים אינם כוללים מע"מ. 1.3

 

 :המחיר כולל 2

 .הובלה עד הרשות לכל מקום שתורה עליו 2.1

ממועד אספקתה טרקטור על כל רכיבי ה ( שנים3של שלוש )לתקופה  צרן או יבואןיאחריות  2.2

 לרשויות האשכול.

שעות מנוע, חלקי  200שירות מלא, לרבות טיפולי שטח באמצעות ניידת שירות, וטיפול כל  2.3

 חילוף, שמנים וכן כל דבר המתחייב מהטיפול בטרקטור.

אגרות  :לרבות והמצאתם לאשכול הנדרשיםלשם קבלת האישורים תשלום כל האגרות  2.4

, או מי שהאשכול יורה שיהיה כבעלים של הכלי/םאשכול  רישוי, תקינות רכב )טסט(, רישום ה

 .הבעלים

 הוראותהדרכת מי מטעם המזמין ו/או הרשות, לגבי אוגדן הוראות שימוש בשפה העברית ו 2.5

במקום תתקיים  . ההדרכהשל הכלי/ם ה, בטיחות ותחזוקההפעלה ,אופן השימושלעניין 

  .או הרשויות יורה המזמין הםעליובזמן 

 

________________                    __________________ 

 חתימת המציע                                    תאריך         

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                           

 

 אישור 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום _________ 

_______, _________, בשם המציע, כי אצל זו ____________ ה"ה הצעת מחיר חתם/מו בפני על 

המציע התקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין 

  זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.                           הצעת מחיר לחתימת המציע על 

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     

 

 3-א נספח

 

 7201-2019ידי המציע בשנים -אשר סופקו על מסוג טרקטור משא  טרקטוריםרשימת 

  

 7201שנת אשר סופקו ב מסוג טרקטור משא טרקטורים

מספר 

 סידורי

שם 

 היצרן

שנת 

 ייצור

מועד 

 אספקה 

שם 

 הלקוח

איש קשר 

 בלקוח

טל' מעודכן של 

 איש הקשר

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 8201שנת אשר סופקו בטרקטורים מסוג טרקטור משא 

מספר 

 סידורי

שם 

 היצרן

שנת 

 ייצור

מועד 

 אספקה 

שם 

 הלקוח

איש קשר 

 בלקוח

טל' מעודכן של 

 איש הקשר

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 2019/שנת בטרקטורים מסוג טרקטור משא 

מספר 

 סידורי

שם 

 היצרן

שנת 

 ייצור

מועד 

 אספקה 

שם 

 הלקוח

איש קשר 

 בלקוח

טל' מעודכן של 

 איש הקשר

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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 חתימת המציע ___________
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 א4-אנספח 

 הצהרת שיעור המרכיב הישראלי בהצעה )העדפת תוצרת הארץ(: 

 

)א( 22למציע טובין מתוצרת הארץ, תינתן במסגרת אמת המידה של המחיר, העדפה בהתאם לתקנה 

)א( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, 22, סעיף 1987-לתקנות העיריות מכרזים, התשמ"ח

 1958-)א( לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח22, וסעיף 1950-התשי"א

(, רק אם ימלא ויחתום המציע על ההצהרה שלהלן ויצרפה להצעתו "תקנות העדפת תוצרת הארץ"  –להלן  )

 להלן. 2וכן יצרף להצעתו אישור רואה חשבון כמפורט בנספח ב'

 

 הצעת המציע היצרן הישראלי .1

 אנו מצהירים בזאת כדלהלן: 1.1

 הצעתנו הינה לטובין מתוצרת הארץ, המיוצרים במפעלנו בארץ. 1.1.1

 הצהרה זו: לעניין 1.1.2

טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל   –   "טובין מתוצרת הארץ"

או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם 

 לפחות ממחיר ההצעה. 35%מהווה 

ובין חדשים הפקה של טובין או שינוי מהותי בהם, שכתוצאה ממנו התקבלו ט  –  "ייצור"

 או שונים.

לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, ולעניין טובין  – "מחיר הצעה"

מחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח   –מיובאים  

 והובלה.

רי מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע, בניכוי עלויות חומ – "מחיר מרכיב ישראלי"

הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו בייצור הטובין 

 ושמקורם מחוץ לישראל.

 

 אנו מצהירים כי תאור מרכיבי הייצור ומחיר המרכיב הישראלי בהצעתנו הינו כדלהלן: .2

  

 פרוט ותאור מרכיבי הייצור בהצעתנו המבוצעים במפעלנו בישראל

 

 

 

 _________ ממחיר הצעתנוסה"כ % 

 

 פרוט ותאור המרכיבים הישראליים בהצעתנו הנרכשים על ידינו מקבלני או ספקי משנה:

 

 

 

 סה"כ % _________ ממחיר הצעתנו

  



    
 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ

 4X4 לאספקת טרקטור משא 26/2019' מס מכרז
 52מתוך  21עמוד 

 

 חתימת המציע ___________
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אנו מתחייבים כי אם נזכה במכרז זה כתוצאה מהעדפה, נודיע ליחידה לבקרת הרכש באגף הרוכש את  .3

הצהרתנו לעיל ונאפשר לאשכול גליל מערבי בע"מ או מי מטעמו לבצע מועד תחילת הייצור על פי 

 ביקורת בקו הייצור.

 

 לעיל, עלול להיות מוזמן לבירור לוועדת המכרזים של האשכול. 3ספק שלא יודיע כאמור בסעיף  .4

 

  

 ולראיה באנו על החתום

 

__________ 

שמות מורשי 

 החתימה

היצרן  –של המציע 

 הישראלי

_________________ 

 מורשי החתימה של

 היצרן –המציע  

 הישראלי

 

_________________ 

 ליאחותמת היצרן הישר

 

_________________ 

 תאריך
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 חתימת המציע ___________
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 ב4-אנספח 

 

 אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי  

 

 

 לכבוד,

 אשכול גליל מערבי בע"מ

 ("אשכול"ה –)להלן 

 

 26/2019/עבור מכרז פומבי מספר   -שיעור מחיר המרכיב הישראלי  הנדון:

 המוגש על ידי חברת _____________________________________ בע"מ                        

 

לבקשת _____________________ בע"מ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת 

כמפורט בנדון, בקשר לשיעור  ,4X4משא  טרקטורלאספקת ור מכרז המציע מיום _____________ עב

)א( 22, סעיף  1987-)א( לתקנות העיריות מכרזים, התשמ"ח22המרכיב הישראלי )כהגדרת מונח זה בתקנה  

)א( לתוספת השניה לצו המועצות 22, וסעיף 1950-לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א

( ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת 1958-ות(, התשי"חהמקומיות )מועצות אזורי

בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו 

 היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

 

בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים  

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. 

הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, )בעיקרן ביקורת במסמכי החברה 

הרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצ

 של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל, המצורפת בזאת, משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע 

  הכלול בה.

 בכבוד רב,                                                    תאריך            

________________      _______________________ 

 בון רואי חש                                                                                                                            

  למען הסר ספק, לאישור זה יש לצרף הצהרת המציע בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי.
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 חתימת המציע ___________
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  5-אנספח 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

( אנו ערבים בזה "ציע"המעל פי בקשת ____________________ ח.פ/ת.ז _____________ )להלן: 

 ציע( וזאת בקשר עם השתתפות המ₪  עשרים וחמישה אלף₪  )  25,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

 . 26/2019במכרז מס' 

 

מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב   יום  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 

 .30/04/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

           ______________ 

 בנק                                                                                
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     

 

 6-אנספח 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

 הגשת ההצעות המאשרת

 כי המציע הינו תאגיד רשום  

 המתנהל על פי דין  
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     

 

 7-אנספח 

 

 רו"ח על זכויות החתימה במציעאישור עדכני של עו"ד או 

 

 לכבוד

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע: 

 ____________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה מצורף

לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה 

________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את 

 שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

 

      

 ____________________   תאריך: ____________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח         

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר.
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     

 

 8-אנספח 

 

 :יש לצרף

פקודת מס הכנסה אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות   .1

 .1975 -)נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על  .2

 . 1975 -חוק מס ערך מוסף, התשל"ו עסקאות שמוטל עליהן מס לפי 

  .(7-אנספח ) תצהיר בנוסח המופיע להלן .3
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     

 

 9-אנספח 

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר שהוזהרתי 

כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בכתב 

 כדלהלן: 

 

 (."מציע"האני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

)להלן:   1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

לאספקת   גליל מערבי בע"מ  אשכול  של    _______ממכרז  ( וכחלק  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"

 .4X4משא  טרקטור

 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

 ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה  מציעעד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע ה

בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה 

 ;1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 -או 

 כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות ו/או בעל זיקה אליו ) מציעעד למועד עריכת תצהירי זה ה

גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 

, ואולם, 1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 . עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,   1ב2  'סוראות  הב  עם האשכול  בתקופת ההסכםלעמוד  מתחייב  הנני   .4

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-תשל"ו

 

, מציעהצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם ה .5

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.אני  .6

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

  תאריך

 

 חתימת המצהיר/ה 
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

שמספרה _______________/ המוכר/ת לי ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות  

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     

 

 

 

 11-אנספח 

 הצעותהצהרת מציע בדבר אי תאום 

 

 לכבוד

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 א.ג.נ.

 

  4X4משא  טרקטורלאספקת  26/2019/ פומביהצעה במכרז הנדון: 

 

 תצהיר

כי בהתאם להחלטות חברת  –)במקרה של חברה יושלם גם חלק זה  הריני להצהיר, 

( הנני המוסמך להצהיר בשם "מציע"ה_____________________________ מיום _________ )להלן  

  בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר כדקלמן: (החברה

 

 ו/או מציע פוטנציאלי. מציעצעה במכרז עם כל האת ה ם/ לא תאמתילא תיא מציעה .1

ציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנתה לגורם ממ מנעתילא /לא מנע מציעה .2

 כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת  מתחייב יאנ /תחייבמ מציעה .3

 מעטפות המכרז.

 .באתי על החתום ולראיהשמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, אני מצהיר/ה כי זהו  .4

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי 

.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי, מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

את  מציעהצהיר בשם המר'/גב' _______________ מוסמך ל מציעהריני לאשר כי בהתאם להחלטות ה

 ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת(
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     

 

 21-אנספח 

 

 מקומית רשותמולחבר  אשכולהצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד ה

 

 מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: אשכול

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –עם  הרשות. לעניין זה "קרוב  לעסקה

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן:1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא יהיה נוגע 1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א  142סעיף  .3

שנעשה   ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה-ידו עצמו על על-מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה.

 

 , כדלקמן:1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .ג

או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  מנהלבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית, לפי בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח  .5

מרשויות  כלשהו, או עם עובד רשותרשות מרשויות האשכול ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה 

 .האשכולהאשכול או עובד 
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 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     

 

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6

 

ההוראות המתירות לדירקטוריון  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט .7

ובלבד שלא יהיה בביטול כאמור  או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות    וברוב חבריהאשכול  

 .שנרכשו בתום לבהחוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי 

 

______________________________________________________________________ 

 

 הצהרה

 

 םאני הח"מ ___________________________ המעונין להשתתף במכרז מס' __________שפורס

 :מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן האשכולע"י 

 

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

יש/אין )מחק את המיותר( לי האשכול  ת יומועצת רשודירקטוריון האשכול ו/או  בין חברי   א.

 בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לאחר  ב.

בהון או ברווחים, ואין  10%מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 או כעובד אחראי. מנהלאחד מהמנויים לעיל מכהן בו כ

אשכול ו/או באיזו מרשויות יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ב ג. 

 .האשכול

 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית   האשכולידוע לי כי ועדת המכרזים של   .2

 ל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.כאמור לעי

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 מסמך ב

 26/2019מכרז מס'  בהתאם ל סכם אספקהה

 26/2019, ביום ________ לחודש _______ שנת ב______שנערך ונחתם 

 

 מ"אשכול גליל מערבי בע  : ב י ן

 קיבוץ כברי לצורכי חוזה ושכתובת

 "(אשכולהאו " המזמין")להלן: "

 מצד אחד

 

 _____________________________:  ל ב י ן

   __________________________ 

 לצורכי חוזה זה הנה: ו/שכתובתה

_______________________________ 

 "(הספק)להלן: "

 מצד שני

 

כאמור בהסכם  "(ם/הכלי)להלן: "משא  4X4משא  יטרקטוראספקת ב ןיימעונ אשכולוה :הואיל

 (;"המכרז" :)להלן  26/2019 מס' מכרז, על יסוד זה

 

 (;"ההצעה" :נשוא המכרז )להלן ם/כליהבמסגרת המכרז לאספקת והספק הגיש הצעה  :והואיל

 

ספק על פי מהם  /כליהאת    מעוניין לרכוש  אשכולהההצעה נבחרה כהצעה הזוכה במכרז, וו :והואיל

 ובמסמכי החוזה;התנאים המפורטים להלן בחוזה 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 :ומסמכי החוזה הגדרות

 .בע"מ גליל מערביאשכול  – "האשכול" או ״המזמין״

-אזורית מטה אשר, עיריית מעלותהמועצה העיריית עכו, עיריית נהריה,  –"רשויות האשכול" 

מקומית שלומי, המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית בית ג'אן, המועצה התרשיחא, 

מועצה המקומית מזרעה, המועצה המקומית כפר ורדים, המועצה ה ,מקומית חורפישהמועצה ה

, וכן כל מקומית תעשייתית מגדל תפןהמועצה והמקומית מעיליא המועצה המקומית פסוטה, ה

ם הזוכה/ים במכרז, וכן איגוד ערים אשכול רשויות רשות שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה ע

 ;מקומיות גליל מערבי והאשכול

מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו   -  או "המפקח"  ״המנהל״

 .לצורך החוזה או כל חל ממנו

הספק, לרבות נציגיו של הספק, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל ספק  - ״הספק״

 או כל חלק מהן. לאספקת הטוביןמשנה הפועל בשמו ו/או מטעמו 

 סופקו על ידי הספקישמונעי בנזין ו/או סולר    4X4משא    יטרקטור    –  "טרקטורים"האו    ״הכלים״
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 .כהגדרתם במפרט הטכני במסגרת הסכם זה

 .לחוזה זה 4-בהמצורף כנספח  טכניהמפרט  -"המפרט" או  ״המפרט הכללי״

, ם/הכליאספקת הסכום הנקוב בהצעתו של הספק כתמורה ל – "התמורה"או  ״שכר החוזה״

שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל סכום שיופחת לרבות כל תוספת 

 מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

, יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק 1981-חוק הפרשנות, התשמ״א

 כמשמעותו בחוק האמור.

 ולהיפך.במסמך זה לשון יחיד כוללת ברבים ולהיפך לשון זכר כוללת נקבה 

 חודש לוח גרגוריאני כולל שבתות, מועדים וחגים. –פירושו  "חודש קלנדרי"או  "חודש"

 

 מבוא, כותרת ופרשנות .1

 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו. הסכםהמבוא ל .1.1

זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי  הסכםכותרות סעיפי  .1.2

 .ההסכםפרשנות 

הסכם זה על נספחיו השונים, במידה ויהיו כאלה, לא יפורשו במקרה של סתירה, ספק, אי  .1.3

משמעות כנגד מנסחו, אלא יפורשו לפי הכוונה העולה ממנו, ללא היזקקות -וודאות או דו

 לכותרות וכותרות השוליים.

לגבי הנושאים והעניינים הסכם זה, יחד עם מסמכי המכרז, הנו מלא וממצה בין הצדדים,   .1.4

הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, זיכרון דברים וכל מסמך אחר 

פה( בין הצדדים בנשואים ובעניינים האמורים קודם -ששררו או הוחלפו )בין בכתב ובין בעל

 לחתימת הסכם זה.

 זה יהיה בכתב ובחתימת הצדדים. הסכםשינוי ב כל .1.5

 

  טרקטוריםהאספקת  .2

מכל  יםנקיו םחדשי ("טרקטורים")להלן:  טרקטוריםלספק לאשכול  מתחייב הספק .2.1

 זאת כפי שיפורט בהזמנה.שעבוד ו/או משכון ו/או עיקול ו/או כל זכות מכל סוג ומין, ו

הטרקטורים שיסופקו יהיו מהשנתון ההאחרון והדגם האחרון הנכון למועד ההזמנה  .2.2

שיותר ע"י יצרן הטרקטור הרלוונטי. לא יסופקו טרקטורים שהם משנתון או דגם 

 . צל היצרן טרקטוריםאמוקדמים יותר מאלו הקיימים שבמועד ההזמנה 

. כל אספקתםדם טרם מבלי שנעשה בהם שימוש קו  יםותקינ  יםיהיו חדש  טרקטוריםהכל   .2.3

, בהתאם לתיאור ולפרטים אשכולהייוצרו בהתאמה מלאה לדרישות  טרקטוריםה

 אשכולהידי  -למכרז, ואשר יאושרו על  ספקידי ה-המופיעים בתכניות ובמפרטים שיוגשו על

 .הסכם זהל 4-כנספח ד המצורף והועדה המקצועית ובהתאם למפרט הטכני

הוצאת הזמנת ימים מיום  30לאשכול בתוך  טרקטוריםהספק מתחייב לספק את ה .2.4

 .הטרקטורים

במועד האספקה כאמור לעיל, לאחר כל תהליכי  טרקטוריםהספק מתחייב לספק את ה .2.5

שם האשכול, עם מערכות מיגון מתוקנות כנגד גניבה -האישור, הרישוי והרישום על

 פי דרישות חברת הביטוח של האשכול, וכל זאת על חשבונו של הספק.-ופריצה, וזאת על
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, ימסור הספק למנהל את כל ההיתרים אשכוללרשויות ה טרקטוריםהבמועד מסירת  .2.6

האישורים והרישיונות הרלוונטיים, תעודות אחריות של היצרן והספק, ספר מוצר על 

נספחיו, ספר הוראות והסברים על נספחיו, מפרט טכני מלא והוראות טיפול ואחזקה וכל 

 מסמך אחר נדרש.

ותקינותם,  טרקטוריםיבדוק המפקח את ה אשכוללרשויות ה טרקטוריםהבמועד מסירת  .2.7

נות, האישורים וההיתרים והתאמתם להוראות החוזה; מוסכם על כמו גם את הרישיו

 הצדדים כי המפקח יהיה רשאי להיעזר בכל בעל מקצוע אשר יידרש לשם ביצוע הבדיקות.

לשביעות רצונו של המפקח יחתמו הצדדים בתום  ותנמצאו תקינ טרקטוריםבמידה וה .2.8

על פרוטוקול מסירת , טרקטורעל כל המסמכים הנלווים ל טרקטוריםבמסירת החזקה 

, ובו פרטים בדבר מקום המסירה, מועד המסירה )יום ושעה(, רשויות האשכולהחזקה ל

 שם היצרן, שנת הייצור, ונתונים נוספים בהתאם לדרישת האשכול., טרקטורדגם ה

במידה והרישיונות, האישורים וההיתרים ו/או אופן ביצוע האספקה לא נמצאו תקינים  .2.9

על חשבונו של הספק לספק לצורך  טרקטורה ווחזרי המפקח ןות רצוו/או לא נעשו לשביע

 :ידי המפקח במסגרתו ירשם-עלתיקון הפגמים כאשר במקביל יירשם פרוטוקול 

 מהו הפגם ו/או החסר ומשמעותם; .2.9.1

 מהו הפגם ברישיונות, האישורים ו/או ההיתרים; .2.9.2

ן לתקן את מהם התיקונים הנדרשים לביצוע לשם תיקון ותקינותו; ככל שלא נית .2.9.3

 הליקוי יירשם הדבר בפרוטוקול;  

 מועד ביצוע מלוא התיקונים וקביעת מועד אחר לביצוע מסירת החזקה. .2.9.4

 טרקטוריםל, רישום הפרוטוקול וקביעת הממצאים ביחס טרקטוריםהבחינת  .2.9.5

, כל זאת וידי האשכול והמפקח מטעמ-ק עלפיו ייעשו אך ור-וההוראות לספק על

 עדי בעניין, אשר יהיה סופי ומוחלט.הבל וובהתאם לשיקול דעת

 ולספק לצורך תיקון הפגמים לשביעות רצונ טרקטוריםהויודגש, כי אין בהחזרת  .2.9.6

 פי החוזה.-של האשכול על והמלא של האשכול בכדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותי

ידי האשכול בו צוין -עוד יודגש, כי רק עם קבלת פרוטוקול מסירה חתום על

האשכול, לא יהא זכאי הספק לקבלת  ןהמסירה בוצעה לשביעות רצורש כי במפו

 התמורה.

₪  500באספקה ישלם הספק לאשכול פיצוי מוסכם בשיעור של  הספקאיחר  .2.9.7

בצירוף לכל יום איחור מהמועד שנקבע למסירת החזקה, כל זאת מבלי שהאשכול 

 .להוכיח נזק כלשהו דרשנ

של האשכול לחלט את הערבות הבנקאית של   ומזכותור בכדי לגרוע ו/או להפחית  אין באמ .2.10

 הספק בעניין.

, ןו/או לא תקי  םפגו  טרקטור, יהיה גם אספקת  טרקטורלעניין חוזה זה, איחור באספקת ה .2.11

, והכל בהתאם ולרשות  טרקטורדבר אשר יש בו בכדי למנוע מהאשכול לקבל את החזקה ב

 לשיקול דעתו של המפקח או המנהל.

 

 הדרכה והסבר .3

של   והמפקח ו/או מפעילי  לאשכול מתחייב הספק להדריך את  טרקטוריםהמיד עם מסירת   .3.1

 .טרקטורה
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 ידי אנשי מקצוע מטעם הספק ועל חשבונו.-ביצוע ההדרכה ייעשה על .3.2

, ביצוע הטיפולים, טרקטורהבמסגרת ההדרכה יינתן הסבר מפורט על אופן הפעלת  .3.3

כמו כן יינתנו תשובות לבעיות אשר  התמודדות עם ליקויים, נוהל אחזקה שוטף וכיו"ב.

 יתעוררו בהפעלה. הספק יעביר לרשות המפקח גם חוברות הדרכה בכתב.

ההדרכה תעשה באופן מרוכז במסגרת יומית במהלך אחד מימי העבודה השבועיים. ככל  .3.4

 שיידרש הדבר תורחב ההדרכה לימים נוספים, והכל על חשבון הספק.

 

 קהצהרותיו והתחייבויותיו של הספ .4

הספק מתחייב לבצע הוראות החוזה בנאמנות, במקצועיות, בתום לב ובמסירות. הספק  .4.1

פי -מצהיר ומתחייב כי כלל הצהרותיו בהתאם לחוזה אינן מפחיתות את התחייבויותיו על

 פי כל דין.-פי הסכם זה והן על-כל דין, וכי לאשכול עומדים כל הסעדים הן על

ה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשרותו בחוזה הספק מצהיר ומתחייב כי אין כל מניע .4.2

פי חוזה זה בכדי -זה על נספחיו ולקיום חיוביו על פיו במלואם, וכי אין בהתקשרותו על

 להוות הפרת התחייבות כלפי צד שלישי אחר.

 הספק מצהיר כי הביא בחשבון את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע וקיום חוזה זה במלואו.  .4.3

יב כי הוא בעל כל הרישיונות, האישורים וההיתרים )בתוקף( הספק מצהיר ומתחי .4.4

, לרבות רישיון יבוא רכב בתוקף מהסוג טרקטוריםההנדרשים על פי כל דין לשם אספקת 

פי כל חוק ודין -ו/או על  1939הנדרש בחוזה של משרד התחבורה לפי צו מתן רישיונות יבוא  

ו הרישיונות, האישורים וההיתרים אחר. הספק מתחייב כי בכל תקופת החוזה יהיו בידי

 כאמור, ואלה יהיו בתוקף.

( 1אחד )בית מלאכה  לפחות    הספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה הוא יפעיל .4.5

, או שיהיה תחת הסכם מהסוג הנדרש במכרזאשר לו רישיון עסק בתוקף לטיפול במרכבים  

מוחזקים בין היתר חלקי חילוף וכל ציוד אחר , ובו עם בעלים של בעל בית מלאכה כאמור

המוסך נדרש שיהיה נשוא מכרז זה.    טרקטוריםנדרש לשם הענקת שירותי אחזקה ותיקון ל

 .ק"מ ממשרדי האשכול 80לפחות במרחק של 

תהיה בבעלותו ו/או ברשותו לפחות  ההסכםהספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת  .4.6

, ואשר תהיה זמינה לאורך טרקטוריםלתחזוקה ותיקון ניידת שירות אחת למתן שירותי 

 ולמתן טיפול ואחזקה במקום הימצאות , למעט חגים,ימים בשבוע שהכל שעות היממה ש

שעות  5ידי ניידת השירות ייעשה בתוך -. הספק מתחייב כי מתן הטיפול עלטרקטורשל ה

 .מרגע הקריאה

בכדי האשכול  ו/או לרשויות ללאשכו טרקטוריםבמובהר בזאת כי אין במסירת החזקה  .4.7

פי החוזה ו/או לגרוע מהתחייבויותיו -לשחרר את הספק ממילוי כל התחייבויותיו על

 כאמור.

 

 תיקונים וחלפים רות,שי אחריות, .5

ממועד מסירת  לפחות חודשים 36לתקופה של  טרקטוריםלהספק יעניק אחריות מלאה  .5.1

, ידי היצרן ואחריות היצרן בעניין-כל זאת במנותק מאחריות הניתנת על בהןהחזקה 

 .זה, ובמסמכי המכרז והסכם הספק 5ותכלול שירות כמפורט להלן בסעיף 

 ללא יוצא מן הכלל וללא כל תשלום. טרקטוריםההאחריות תהא על כל רכיבי  .5.2
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פולים )לרבות שלימות הצבע( לרבות טי טרקטוריםההאחריות תהא על כל רכיבי  .5.3

פי הוראות היבואן ו/או היצרן לרבות החלפת חלקים, -תקופתיים ו/או טיפולים שוטפים על

פילטרים, שמנים, נוזלי סיכה וכיו"ב ולרבות עלויות שעות העבודה בגין ביצוע האמור ללא 

 יוצא מן הכלל והכל ללא כל תשלום.

ן מיידי וללא תשלום הספק מתחייב לתקן ו/או להחליף )בחלפים מקוריים ותקינים( באופ .5.4

 כל חלק ו/או חלקים פגומים בחומר ו/או כתוצאה מעבודות ייצור ו/או הרכבה.

שרותי תחזוקה, טיפולים   טרקטוריםלבמסגרת תקופות האחריות מתחייב הספק להעניק   .5.5

ידי היצרן ובהתאם להוראות היצרן, כאשר תיקון -תקופתיים במועדים אשר נקבעו לכך על

-שלא כתוצאה מתאונה יתוקנו ויכוסו על  טרקטורר נגרמו לשלדת התקלה ו/או קלקול אש

 חשבון הספק.

בעניין זה   ביצוע התיקונים ייעשה באמצעות חלקים חדשים, תקינים ומקוריים של היצרן.

 :מצהיר ומתחייב הספק כי

 .טרקטורהוא מכיר את כל ההוראות והדרישות הכרוכות במתן שירותי אחזקה ל .5.5.1

 .טרקטורניסיון, כישורים ומיומנות במתן שירותי אחזקה להוא בעל  .5.5.2

הוא יעסיק כוח אדם מיומן בכמות מספקת לצורך הענקת שירותי האחזקה על  .5.5.3

 ב ביותר.והצד הט

לאשכול את רשימת המטלות שעל  טרקטוריםההספק יערוך וימסור ביום מסירת  .5.5.4

מטלות תהא האשכול לבצע במסגרת הטיפול היומי, השבועי והרבעוני. רשימת ה

פי -ברורה כתובה בעברית ובהתאם להוראות היצרן. רשימת המטלות תעודכן על

 דרישות היצרן.

 ןכאמור ברשימת המטלות שנמסרה לה  טרקטוריםללבצע טיפולים    ופעלי  אשכולרשויות ה .5.6

 פי הוראות היצרן.-ו/או על

לי טיפולים יומיים ושבועיים באמצעות מפעי טרקטוריםל ובצעי אשכולרשויות ה .5.7

 .ןיד-על המועסקים טרקטורה

טיפולים תקופתיים. לרשויות האשכול    הספק יעניק  רשויות האשכולבהתאם לשיקול דעת   .5.8

הצעת מחיר בגין הטיפולים ויבצעם רק לאחר קבלת אישור לרשויות האשכול  הספק יעביר  

ידי הספק, הרי שזה -מראש ובכתב מהמנהל. ככל שנקבע כי הטיפול התקופתי ייעשה על

 הצדדים. שניייעשה במוסכי הספק בתיאום מראש בין 

)למעט תקלה ואו קלקול אשר מקורם כתוצאה קבל לטיפול בכל תקלה הספק מתחייב ל .5.9

 ( צאה מפעולה בזדון ו/או כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרןו/או כתו מתאונה

רשות שעות מרגע ש 24, זאת תוך טרקטוריםלשיגרמו  ושאינה במסגרת טיפול שגרתי

הודיעה לספק על התקלה ו/או הקלקול או מיום שנודע לספק על התקלה,  האשכול

 השעות לעניין סעיף זה.מובהר בזאת כי ימי שבת וחג לא יובאו במניין  המוקדם מבניהם.

 זמן השהייה במוסך לתיקון התקלה יהיה ע"פ שעתון יצרן.

הספק  רשאיבמקום תיקון התקלה או הליקוי ע"פ שעתון יצרן כאמור לעיל בסעיף זה, 

יהיה בעל מפרטים טכניים ש טרקטור חלופילהעביר לידי הרשות המקומית הרלוונטית 

החלופי"(.  טרקטורנים ממועד התקלה )להלן: "ה( ש3יהיה עד שלוש ) זהים, וששנת יצורו

 רשות האשכולמרגע ששעות    24ימסר לרשות האשכול הרלוונטית בתוך  י  טרקטור החלופיה

הודיעה לספק על התקלה ו/או הקלקול או מיום שנודע לספק על התקלה, המוקדם 

לרשות האשכול  טרקטור החלופי. מסירת הטרקטור התקול, וזאת עד השבת המבניהם
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הרלוונטית והשבתה לספק תהיה על חשבון הספק בלבד. מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא 

 .התקולה מעל לשבועייםטרקטוריארך הטיפול ב

לתקן את רשויות האשכול ת ולא תיקן במועד את הליקויים כאמור, רשאיהיה והספק  .5.10

את רשויות האשכול  ועל חשבון הספק. תיקנ ןידי מי מטעמ-ו/או על ןהליקויים בעצמ

בגין  ןת להשבה מיידית של כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו להוזכאי יהיוהליקויים כאמור, 

ו/או רשויות  אשכולכך. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות ה

 בעניין זה ובמקרים מעין אלו.האשכול 

 אשכול.רשות הו תקלה יקבע בין הספק למועד והמקום לתיקון כל קלקול ו/א .5.11

הספק מתחייב להגיע למקום שיקבע בשעות העבודה עם צוות עובדים מיומן ועם כל הציוד  .5.12

 הנדרש לתיקון התקלה ו/או הקלקול.

יתוקנו ברציפות  טרקטוריםהספק מתחייב כי תיקון התקלה ו/או הקלקול אשר יתגלו ב .5.13

 לב לכל דין. וזאת בשיםוללא הפסקה עד להשלמת התיקון, 

כל תיקון תקלה ו/או קלקול אשר אינם במסגרת האחריות יש לקבל ראשית הזמנת עבודה  .5.14

 .בכתב ומראש

, בתקופת האחריות, במידה ותסבור כי אשכולה מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי .5.15

( 24התיקון/החלפה דרוש בדחיפות מבחינה בטיחותית ועוד טרם חלוף עשרים וארבע )

שיקול דעתו של המפקח, לבצע את התיקון ו/או להחליפו בעצמה ולחייב את פי  -שעות,  על

לבצע את התיקון ו/או את  החלפה, ככל שלא יאות הספק לדרישתוהספק בעלות התיקון/

פי -על אשכולבמיידי, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות ה טרקטורהחלפת ה

מובהר בזאת כי ימי שבת וחג לא יובאו במניין השעות לעניין פי כל דין. -הסכם זה ו/או על

 .סעיף זה

מכל סיבה   הסכםהספק לא ישבית ו/או יעכב, חלקית או באופן מלא, את עבודותיו נשוא ה .5.16

שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה שבין הספק לבין עובדיו ו/או כתוצאה 

ו/או מכל סיבה אחרת. השבית הספק את  אשכולפי ו/או משפטי עם המסכסוך כס

₪ לכל   1,000פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של    אשכולעבודותיו, ישלם הספק ל

 בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיו; אין  בביצוע עבודות המפורטות בהסכם זה  יום איחור

ות סכומי כסף נוספים בגין השבתת לקזז ו/או להפחית ו/או לנכ אשכולהאחרות של ה

לתבוע את הספק   אשכולה  איהפעילות, לרבות באמצעות חילוט ערבות הביצוע. כמו כן, רש

 כתוצאה מהשבתת עבודות הספק. ובגין מלוא הנזקים אשר יגרמו ל

פי -על אשכולמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת של ה .5.17

, במקרה של השבתה אשכול רשאי הוא או רשויות האשכולזה, הרי שה הסכםכל דין ו/או 

כאמור, להעסיק ספק/נם או עובדים אחרים בביצוע העבודות )או חלקם( ו/או לבצע את 

העבודות )או חלקן( בעצמה, ולחייב את הספק בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות 

 .אשכולות מיוחדות של ההוצא 15%כאמור בתוספת של 

משך כל תקופת ההסכם, כולל תקופת האחריות, מתחייב הספק להחזיק מלאי של חלפים  .5.18

 בזמינות מיידית לצורך ביצוע התיקונים.

אשר נגרמו כתוצאה  טרקטורהספק לא יהא אחראי לתקן על חשבונו תקלה ו/או קלקול ב .5.19

 .("נזק תאונתי" :)להלן צרןאו כתוצאה משימוש בניגוד להוראות הי או מזדון מתאונה

ידי המנהל. הספק יהיה רשאי -הקביעה באם המדובר על נזק תאונתי ואם לאו תקבע על .5.20

 לערער על החלטות המנהל למנכ"ל האשכול אשר החלטתו בעניין תהיה סופית.
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רשות . שברשותה טרקטורלנהל "ספר טיפולים" לחזיק ולהאשכול על רשות מרשויות ה .5.21

, טרקטוריםבהאשכול תרשום ב"ספר הטיפולים" פרטים המשקפים את אופן השימוש 

ותקלות ו/או קלקולים שיתגלו  טרקטוריםבמועד ביצוע הטיפולים היומיים והשבועיים 

 בעת ביצועם.

הספק ירשום ב"ספר הטיפולים" פרטים המשקפים את הטיפולים התקופתיים  .5.22

דו והבסיס לביצוע התיקונים. במסגרת י-וכן תיקונים אשר התבצעו על טרקטוריםל

 הרישום יפרט הספק גם על חלקים שהוחלפו, מחיריהם וכל פרט אחר שנעשה בעת הטיפול.

נכונות רישומי הספק ב"ספר הטיפולים" מותנים אך ורק באישור בכתב של המנהל או  .5.23

 המפקח בחתימתם על גבי ספר הטיפולים ביחס לכל פירוט של הספק.

יהיה במצב תקין ושלם ולא פגם למעט   טרקטורשהיות מתחייב הספק  בתום תקופת האחר .5.24

 בלאי טבעי. 

ביחס  ןולכל גוף אחר הבא במקומו/או לרשויות האשכול הספק מתחייב לספק לאשכול  .5.25

בתום תקופת האחריות חלפים, אביזרים, חומרים וכיו"ב הנדרשים  טרקטוריםבלבעלות 

במצב תקין, וזאת לשם טיפול עצמי או טיפול באמצעות  םואחזקת טרקטוריםהלהפעלת 

 ( שנים לפחות ממועד מסירת החזקה.7אחר לתקופה של שבע )

בתקופה  טרקטורחלפים, חומרים, טיפולים וכיו"ב אשר ידרשו לצורך הפעלת ואחזקת ה .5.26

 ןהאשכול או כל גוף אחר הבא במקומרשויות שלאחר תקופת האחריות יהיו על חשבון 

 .טרקטורקה/בעלות בשלדת הביחס לחז

לא ביצע הספק תיקונים ו/או טיפוליים כנדרש ובמועד ישלם הוא פיצוי מוסכם לאשכול  .5.27

₪ בצירוף לכל יום עיכוב כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק, כל זאת מבלי  2,000בסך של 

לתבוע מהספק בגין נזקים אשר נגרמו ו/או רשויות האשכול של האשכול  םלגרוע מזכות

קב אי ביצוע התיקונים ו/או הטיפוליים כנדרש ו/או במועד, לרבות בגין דמי ע הםל

₪ בצירוף ליום שכירות )מעבר לדמי   600  בתוספת  חלופי  טרקטורהשכירות בעבור השכרת  

 השכירות( כדמי טיפול והוצאות כלליות של האשכול בעניין.

ות הבנקאית של האשכול לחלט את הערב רוע ו/או להפחית מזכותאין באמור בכדי לג .5.28

 הספק בעניין.

 

 הפרת החוזה .6

 זה המונח "טרקטור" מתייחס הן לטרקטור.ף סעיב

לא ימלא הספק את מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, או לא ימלא הספק אחר  .6.1

להתרות בו   ו/או רשויות האשכולהאשכול    ם, רשאיו/או רשויות האשכול  הוראות האשכול

 פה או בכתב.-ולדרוש את מילוי הוראות החוזה כראוי. ההתראה תהיה בעל

 ו( ימים או במועד אחר אשר קבע3לא תוקנו הליקויים מכל סוג ומין שהוא תוך שלושה ) .6.2

היה האשכול רשאי לבטל י, מיום קבלת/הודעת ההתראה, ו/או רשויות האשכול האשכול

הספק לפרק זמן משתנה ולבצע את אשר נדרש לביצוע ם  את החוזה, להפסיק את החוזה ע

לאשכול לאדם אחר ולחייב את הספק בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו  וו/או למסר ובעצמ

 בנדון.ו/או רשויות האשכול 

או חלקה,  הביצוע, כולהערבות לחלט את היה האשכול רשאי ימבלי לפגוע באמור לעיל,  .6.3

 ידי הספק.-בגין הפרה של החוזה על
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לנקוט כנגד ו/או רשויות האשכול של האשכול  םן באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותאי .6.4

 פי כל דין ו/או על פי חוזה זה.-הספק צעדים משפטיים ו/או לתבוע כל סעד ו/או תרופה על

אין באמור בהוראות סעיפי פרק זה )הפרת חוזה( בכדי לגרוע מקיום מלוא התחייבויותיו  .6.5

ובהתאם לכל דין, וכי אי קיומם כמוהו כהפרה יסודית של של הספק בהתאם לחוזה זה 

 פי כל דין.-פי החוזה זה ועל-החוזה, המזכה את האשכול בכל סעד על

זה ולפי כל דין )לרבות  הסכם, לפי אשכולמבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים ל .6.6

פי שיקול אשכול רשאי, להא היחילוט הערבות הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים  

זה ו/או לסלק את הספק באופן מיידי מביצוע העבודות  הסכםהבלעדי, לבטל את  דעתו

 :ומאזור העבודות ו/או לבצע את העבודות באמצעות ספק אחר ו/או בכל דרך אחרת

 זה. הסכםפי -אם הספק הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על .6.6.1

קבוע(, אם ימונה לספק ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או  .6.6.2

 כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.או אם הוגשה בקשה למינוי 

ניתן נגדו צו ת רגל או אם הספק יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיט .6.6.3

או קבוע מונה כונס נכסים זמני ים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או כינוס נכס

-עלידו החלטה  -לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על

רוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה פי

לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או 

ה או פשרה למען הסדר איתם לפי חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכ

 .1983-פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

במקרה והוטל עיקול על רכושו של הספק, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם  .6.6.4

 משרד ההוצאה לפועל לגבי רכושו של הספק או מקצתו.

זה  הסכםזה בהפרה יסודית, או שהספק הפר  הסכםבכל מקרה בו הספק הפר  .6.6.5

( ימים מיום שהספק יידרש 10ת וזו לא תוקנה בתוך עשרה )הפרה לא יסודי

ידי המנהל בהודעה שנמסרה -לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על

 לספק.

, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק ספק משנה בביצוע הסכםכשהספק הסב את ה .6.6.6

 מראש ובכתב. אשכולהעבודות בלי הסכמת ה

ח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן הספק אינו ממלא את הוראות המפק .6.6.7

 ידי נותן ההוראה.-סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על

אם נסתיימה חקירה פלילית והוגשו ממצאיה או ננקטו הליכים פליליים נגד  .6.6.8

בקשר עם העבודות או האסםקה נזוא  הספק או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו

 .חוזה זה

זה איננה  הסכםהספק שניתנה בקשר עם חתימת התברר כי הצהרה כלשהי של  .6.6.9

נכונה, או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי 

 להשפיע על ההתקשרות עם הספק.

הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות במסגרת ביצוע   אשכולהתברר כי הספק מסר ל .6.6.10

 תפקידיו.

 .סכםההספק מפר את הוראות הדין ו/או החוק בקשר למהות ה .6.6.11

לעשות גם  אשכולו/או רשויות ה אשכולת הו, רשאיהסכםהפר הספק הוראה מהוראות ה .6.7

 :כל אחת מהפעולות המפורטות להלן
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 .הביצועלחלט את ערבות  .6.7.1

 תבוע את הספק בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.ל .6.7.2

או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהספק חייב ו/ ולעשות בעצמ .6.7.3

זה ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם  הסכםפי -בביצועם על

 באמצעות חילוט ערבות ובין אם באמצעות קיזוז מחשבונותיו.

 

 תמורה .7

הסכם זה לרבות מסמכי  פי-עלבתמורה לביצוע מלא ודייקני של כלל התחייבויות הספק  .7.1

בהתאם להצעתו במכרז, וכפי שהוסכם לאחר  אשכולשלם היהמכרז ונספחיהם במועדן 

 מו"מ עימו.

אספקת למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה שלהלן כוללת כל הוצאות הכרוכות ב .7.2

, הדרכות וכל נים לרשויות ו/או לגופים ציבוריים, לרבות תשלומים שוטרקטוריםה

 .התחייבויותיו של הספק בהתאם למסמכי המכרז וחוזה זה ונספחיהם

לקזז ו/או להפחית ו/או לנכות ו/או לעכב ו/או לעקל מהספק בכל עת  יהא רשאי אשכולה .7.3

ובכל זמן כל סכום אשר, לכאורה, מגיע לספק לפי הסכם זה ו/ או מכל סכום אחר שעל 

פי -ו/או לצד שלישי על אשכולל אשר לדעת המנהל מגיע מהספקו לשלמו לספק אשכולה

טה שיפוטית, בין שהוא קצוב ובין פי החל-פי חוק ו/או על-פי דין ו/או על-הסכם ו/או על

  שאינו קצוב.

 )ולאחר כל הניכויים ו/או ההפחתות ו/או הקיזוזים( יצטרף מע"מ כחוק. לתמורה .7.4

כולל מהתמורה  3%עבור ניהול המכרז בשיעור של לאשכול המחיר כולל תשלום תקורה  .7.5

מורה לאשכול לקזז מכל תשלום בגין כל הזמנה שתבוצע על פי חוזה זה זה. הספק מע"מ  

ק חשבונית מס מתאימה על כך , והוא ינפיתמורה המגיעה לו את תקורת האשכול

 .לאשכול

ם בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז ו/או ושלם לספק כנגד כל חשבון את הסכי אשכולה .7.6

חוק מוסר תשלומים  פי-ידי המנהל או הנדרשים על-ו עלניכוי ו/או הפחתה כפי שפורט

י יד-מיום אישור החשבון על ימים( 45) ארבעים וחמישהבתוך  2017-לספקים, תשע"ז

 .המנהל

מכיוון שמלוא המימון לתשלום התמורה לספק ממומנת לעיל,  7.6למרות האמור בסעיף  .7.7

לדחות  אשכולה , רשאי10% –, ורשויות האשכול 90% –ידי המשרד להגנת הסביבה -על

שלם יימי עסקים מיום קבלת המימון מהמממנים, אולם בכל מקרה  10את התשלום עד 

 יום מיום קבלת החשבון. 150את התמורה המגיעה לספק בתוך 

ישמשו כראיה, לכאורה, בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק  ווחשבונותי אשכולספרי ה .7.8

 ולמועדיהם ולמועד הגשת חשבונותיו.

 

 תקופת ההסכם .8

-( חודשים מיום חתימת ההסכם על24ת הספק במכרז תעמוד לתקופה של עשרים וארבעה )הצע

זכות להאריך את תקופת הסכם זה, כך שהצעת הספק תעמוד לתקופה  אשכול. לאשכולדי הי

( החודשים הראשונים וכן שניים 24( חודשים נוספים )עשרים וארבעה )12נוספת של שניים עשר )

, אשכולבחר בכך הי( חודשים(, ככל ש36הכל שלושים וששה )-ים )סך( החודשים הנוספ12עשר )
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(. בכל התקופות האמורות לעיל, מתחייב הספק לספק את "תקופת ההסכם" :יקראו להלן

במחיר כפי שהציע במסגרת המכרז וזאת כאשר המחיר המוצע צמוד לשער היורו  טרקטוריםה

 טרקטוריםלרכישת ה אשכולפק, תקציב השיפורסם ע"י בנק ישראל במועד ההזמנה. למען הסר ס

הרכישה יהיה גבוה מהתקציב,   מוגבל, ולכן ככל שהמחיר המוצע בהתאם לשער היורו הידוע במועד

. הוראה זו באה להוסיף ולא לגרוע מכל זכות אחרת טרקטוריםשלא לרכוש את ה אשכולה רשאי

 .בחוזה זה אשכולשל ה

 

 הסבת ההסכם .9

הספק מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו )לרבות התשלומים להם זכאי(  .9.1

לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, וכן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או ו/או את חובותיו 

גוף אחר כלשהו, זולת עובדיו או שליחיו, בביצוע השירותים לפי חוזה זה, אלא אם קיבל 

ויובהר, כי הסבת או המחאת העבודות   ל בכתב ומראש.את הסכמתה המפורשת של האשכו

של האשכול בלבד  ונשוא חוזה זה מותרת, ברם וכפי שצוין הדבר נתון לשיקול דעת

 המפורשת בכתב ומראש.  וולהסכמת

ידי האשכול מצד -ההסבה או המחאת הזכויות תתבצע בהתאם לנספח לחוזה שייחתם על .9.2

 אחד לספק מצד שני ולנמחה מצד שלישי.

להסבת החוזה, כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  והאשכול את הסכמת  ןנת .9.3

פי החוזה, וספק ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או -הספק מאחריותו והתחייבויותיו על

 .הספק החלופימחדל של 

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות  45%יראו בהעברת  היה הספק תאגיד רשום .9.4

ההעברה נתבצעה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהסבת זכויות השותפות בין אם 

 הדורשת את הסכמת האשכול כאמור לעיל.

האשכול מודיע בזאת, והספק מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי משרד הפנים הקים  .9.5

(, אשר תהיה לו "איגוד הערים")להלן: בית הכרם הגלילי איגוד ערים אשכול רשויות 

הזכות לקבל אל עצמו את התחייבויות וזכויות האשכול כאמור בחוזה זה. לפיכך נותן 

להסבת ההסכם מהאשכול לאיגוד הערים, והוא מתחייב בזאת הספק את הסכמתו מראש  

( ימים מיום ההודעה על הסבת ההסכם לאיגוד הערים, להפקיד 7מיד, ולא יאוחר משבעה )

בידי איגוד הערים ערבות בנקאית לפקודתו של איגוד הערים לצרף את איגוד הערים 

 כמוטב בפוליסות הביטוח.

 

  מעסיק-אי קיום יחסי עובד .10

כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין ספק עצמאי ואינו מהווה חוזה מובהר בזאת  .10.1

עבודה, וכי הספק הוא בעל עסק עצמאי לאספקת הטובין וכי בינו לבין האשכול לא 

 , יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.מעסיק -מתקיימים יחסי עובד 

כל תשלום חובה אחר אשר יחול בקשר   הספק יהיה אחראי לביצוע כל תשלומי המסים וכן .10.2

 למתן השירותים ולקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.

הספק מצהיר בזאת כי הוא מנהל ספרי חשבונות כדין ומשלם מס הכנסה כעצמאי. כמו כן  .10.3

מצהיר הספק כי הוא רשום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף וכעצמאי במוסד לביטוח 

 לאומי.



    
 אשכול רשויות גליל מערבי בע"מ

 4X4 לאספקת טרקטור משא 26/2019' מס מכרז
 52מתוך  42עמוד 

 

 חתימת המציע ___________
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא הסכמת בעלי הזכויות     

 

הבלעדי של כל הפועלים מטעמו המעניקים שירותים   מעסיקפק הוא המובהר בזאת כי הס .10.4

, יחסי מעסיק-ועבודות לאשכול בהתאם לחוזה זה, וכי אין בינם לבין האשכול יחסי עובד

 הרשאה, סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.

 הראשונה לכך, בכל עת וללא  ם, עם דרישתו/או רשויות האשכול  הספק ישפה את האשכול .10.5

מאת ו/או רשויות האשכול הגבלת סכום, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיופנו נגד האשכול 

הספק ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי צד שלישי כלשהו, 

מורשה או יחסי סוכנות או יחסי  -או יחסי מרשה  מעסיק -בקשר עם טענת יחסי עובד 

לבין הספק ו/או הפועלים מטעמו בהענקת שויות האשכול ו/או רשותפות בין האשכול 

ו/או בקשר   םו/או אחר מטעמ  םמי מעובדיהלרשויות האשכול ו/או  לאשכול ו/או    שירותים

עם קיומם ו/או העדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב ו/או אחריות 

חקיקה, צו הרחבה, נוהג הנובעים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם, הסדר, דבר 

 וכיוצא באלה.

מוסכם בין הצדדים כי היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הספק לבין  .10.6

על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו   יםהניתנ  השירותיםבגין  ו/או רשויות האשכול  האשכול  

ו/או אחר  םבהתאם לחוזה זה, מטעמו/או רשויות האשכול המעניקים שירותים לאשכול 

, ישא הספק בכל הסכומים שנפסקו כנגד מעסיקעל פי הסכם זה הינם יחסי עובד  םמטעמ

 בעניין זה לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.ו/או רשויות האשכול האשכול 

תהא הסמכות הבלעדית והאוטומטית לקזז ו/או להפחית ו/או לרשויות האשכול  ללאשכו .10.7

 כאמור בחוזה זה,פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר, -סכומים אילו מתשלום התמורה על

 פי דין לתבוע בשל כך.-עלו/או רשויות האשכול של האשכול  םכל זאת מבלי לגרוע מזכות

בדרך כלשהי לכל ו/או רשויות האשכול  האשכול    הספק מתחייב שלא לתבוע ו/או לצרף את .10.8

, לרבות בגין מעסיק-תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, בגין כל יחסי עובד

ולרבות כאילו   שירותיםים ולרבות כאילו אשר יופנו אליו בעניין המעסיקובקשר עם חבות  

 שיופנו אליו מכל סיבה אחרת.

 

 פיצויים בגין איחורים .11

( מאה ועשרים)  30-ללשימוש מעבר    ותנמוכ  ןכשה  טרקטוריםאספקת הום איחור בבגין כל י .11.1

בפיצוי  הספקיחויב  , ייקנס/אשכולהידי -על ההזמנה לספק המצאת מיום ימי העבודה

ואילך  30-החל מהיום הויום,  30עד  של ₪ ליום לאיחור 500 בסך של אשכוללמוסכם 

מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים וזאת  ,ליום₪  1,000מוסכם של פיצוי  ספקישלם ה

-כנגד הספק, אלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת על רשויות האשכוללאו ו/ אשכולל

  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בעניין. אשכולהידי 

 ומכל סכום שיגיע ממנלעיל ולהלן    את סכום הפיצויים האמורים  לקזז  היה רשאיי  אשכולה

לספק בכל זמן שהוא ו/או לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. אין בתשלום הפיצויים 

 יותיואו לגרוע מהתחייבותו של הספק להשלים את כל התחייבוו/האמורים, כדי לשחרר 

 אשכול. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה להסכםלפי ה

 זה ו/או לפי כל  דין. הסכםלפי 

 

 ול ספרים ופרטי חשבון בנקניה .12
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הספק מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו  תעודת "עוסק מורשה"  .12.1

 .1976-תקפה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

הספק מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת חוזה  .12.2

 שלטונות המס ובכלל.פי כל דין כלפי -זה כנדרש על

( לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית, ימציא 1במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון ) .12.3

הספק לאשכול אישור רשויות המס על ניכוי מס במקור, וזאת כתנאי לביצוע תשלום 

 פי חוזה זה.-התמורה על

טופס במעמד החתימה ימציא הספק לאשכול טופס עדכון פרטי חשבון בנק על גבי ה .12.4

ידי -ידי הספק בצירוף אימות החתימה על-. הטופס יהא חתום עלכנספח ג' לחוזה במצורף

דין ובצירוף חתימת מורשי החתימה בבנק; העברת טופס פרטי חשבון בנק מהווה -עורך

 פי חוזה זה.-תנאי לביצוע תשלום התמורה על

 

 ערבות ביצוע .13

זה, יפקיד הספק בידי  סכםהפי -להבטחת ביצוע וקיום התחייבויותיו של הספק על .13.1

, ערבות בנקאית, צמודה למדד המחירים לצרכן הסכםלפני מועד החתימה על ה אשכולה

חמישים במילים: ₪ ) 55,000, בנוסח המוצע המצורף )או בדומה לו( על סך החיובי בלבד

 זה. הסכםל בנספח א'(, כמפורט שקלים חדשים אלףוחמש 

( חודשים ממועד החתימה על 12עשר )-שנים ערבות הביצוע, תהא בתוקף לתקופה של .13.2

( ימים טרם פקיעת מועד ערבות הביצוע יאריך הספק את תוקפה 30זה. שלושים ) הסכם

( 60של הערבות הביצוע לתקופה נוספת, כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף שישים )

 ולאשכשל ה האמור איננו מפחית מזכותו .יום נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות

כאמור וכמפורט בנוסח ערבות  ערבות הביצוע בהתאם להודעה מטעמו להאריך את

 הביצוע, אם כי חובת הארכה חלה על הספק.

 ( ימים לפני פקיעתה, רשאי30שים )לא האריך הספק את תוקף ערבות הביצוע עד שלו .13.3

לחלט את הערבות ולהפקיד את הכספים המחולטים בחשבונה. הכספים  אשכולה

 המחולטים ישמשו במקום הערבות, וההוראות ביחס לערבות הביצוע יחולו על כספים אלו.

 הספק יישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע ובכל הוצאה אחרת נדרשת. .13.4

העבודה הקבלנית כולה או חלקה   זה ו/או לא ביצע את  הסכםלא קיים הספק תנאי מתנאי   .13.5

לחלט את ערבות הביצוע בחלקה או במלואה האשכול  יהא רשאי, אשכוללשביעות רצון ה

כמשמעותה בסעיף זה, מבלי שיוכל הספק להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור. הערבות 

 בלא צורך הנמקה.   אשכולתהא בלתי מותנית וניתן יהיה לממשה מיידית עם דרישתה של ה

הגמור והמוחלט, מבלי שתהא לספק   אשכול, ייהפך לקניינוידי ה-ום הערבות שנגבה עלסכ .13.6

ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או אדם אחר מטעמה, בטענות   אשכולזכות כלשהי לבוא כלפי ה

בגין הפרת  אשכולשל ה כך ומבלי שדבר זה ייגרע מזכויותיומכל מין וסוג שהוא בקשר ל

 .הסכםה

ו/או סכום הכספים שעוכבו כאמור, יושבו/ישולמו לספק בהתקיים כל ערבות הביצוע  .13.7

 :התנאים שלהלן

הספק השלים את ביצוע העבודות במלואן כמפורט בהסכם והמנהל אישר את  .13.7.1

 התאמתן לתנאי  ההסכם.
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פי -נסתיימה ההתחשבנות הכספית בין הצדדים ונפרעו כל חובות הספק על .13.7.2

 .אשכולה

ידי צד שלישי -על אשכולומדת ותלויה נגד הלא תהיה כל תביעה או דרישה ע .13.7.3

 שעילתה העבודות נושא ההסכם.

כתב העדר תביעות ודרישות מטעמו לפיו אין לספק ו/או  אשכולהספק המציא ל .13.7.4

 בגין ביצוע העבודות. אשכוללקבלני המשנה כל תביעה ודרישה מה

את ערבות בהתאם לנוסח המוצע בנספח א' להסכם זה,  אשכולהספק המציא ל .13.7.5

 . טרקטוריםר תהא בתוקף במשך כל תקופת האחריות נשוא האש

לסעדים אחרים כנגד הספק מכל מין   אשכול על זכותואין באמור לעיל משום ויתור מצד ה .13.8

 וסוג שהוא.

 

 ביטול ההסכם  .14

זה ולפי כל דין )לרבות  הסכם, לפי אשכולמבלי לגרוע מכל תרופה או זכות, הנתונים ל .14.1

אשכול רשאי, לפי שיקול הא היחילוט הערבות הבנקאית(, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים  

זה ו/או לסלק את הספק באופן מיידי מביצוע העבודות  הסכםהבלעדי, לבטל את  דעתו

 :ומאזור העבודות ו/או לבצע את העבודות באמצעות ספק אחר ו/או בכל דרך אחרת

 זה. הסכםפי -התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עלאם הספק הפר  .14.1.1

קבוע(, אם ימונה לספק ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או  .14.1.2

 כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור.או אם הוגשה בקשה למינוי 

ניתן נגדו צו ת רגל או אם הספק יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיט .14.1.3

מונה כונס נכסים זמני או קבוע נכסיו כולם או חלקם, או ים לגבי כינוס נכס

-עלידו החלטה  -לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על

רוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה פי

לם או לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כו

חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי 

 .1983-פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג

במקרה והוטל עיקול על רכושו של הספק, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם  .14.1.4

 משרד ההוצאה לפועל לגבי רכושו של הספק או מקצתו.

זה  הסכםה יסודית, או שהספק הפר זה בהפר הסכםבכל מקרה בו הספק הפר  .14.1.5

( ימים מיום שהספק יידרש 10הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה בתוך עשרה )

ידי המנהל בהודעה שנמסרה -לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על

 לספק.

, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק ספק משנה בביצוע הסכםכשהספק הסב את ה .14.1.6

 מראש ובכתב. ולאשכהעבודות בלי הסכמת ה

הספק אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן  .14.1.7

 ידי נותן ההוראה.-סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על

זה איננה  הסכםהתברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת  .14.1.8

נכונה, או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי 

 להשפיע על ההתקשרות עם הספק.
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הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות במסגרת ביצוע   אשכולהתברר כי הספק מסר ל .14.1.9

 תפקידיו.

 .הסכםהספק מפר את הוראות הדין ו/או החוק בקשר למהות ה .14.1.10

לעשות גם  אשכולו/או רשויות ה אשכולה ם, רשאיסכםההפר הספק הוראה מהוראות ה .14.2

 :כל אחת מהפעולות המפורטות להלן

 .הביצועלחלט את ערבות  .14.2.1

 תבוע את הספק בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.ל .14.2.2

-או באמצעות אחרים את העבודות )או חלקן( שהספק חייב בביצועם עלו/לעשות בעצמה  .14.3

זה ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך, בין אם באמצעות חילוט ערבות  הסכםי פ

 ובין אם באמצעות קיזוז מחשבונותיו.

 

 זכויות בקניין רוחני וחובת סודיות .15

נשוא ן הרוחני בקשר לעבודות  הספק מצהיר כי לא הפר זכויות יוצרים וזכויות בעלות בקניי .15.1

המכרז, ההסכם ונספחיהם, לרבות כל זכות יוצרים, פטנט, המצאה, מדגם, סודות 

מסחריים, יצירה, חידוש, פיתוח, תגלית, גילוי, רעיון, שיטה, טכנולוגיה, שיטות עבודה, 

ל תהליכים, נתוני מחקר, זכויות אלקטרוניות, דו"ח, תכנית, מפרט, שרטוט, תכנית ו/או כ

זכות אחרת, ואין באספקת המיכלים הטמונים הפרה מטעמו של כל זכות, מכל מין וסוג 

 .שהוא כאמור לעיל

הראשונה, בגובה כל   ו( ימים ממועד דרישת7)  , בתוך שבעהאשכולאת הויפצה  שפה  הספק י .15.2

אלץ יבהם ו/או תביעה תשלום ו/או דמי נזק ו/או חוב כספי ו/או הוצאה ו/או הפסד 

בקשר עם שימוש ו/או  הלשאת בשל טענה ו/או תביעה שיופנו נגד מי מטעמו אשכול ו/אוה

העתקת מסמכים ו/או חומר מכל סוג שהוא השייך לאדם אחר, ו/או הפרת זכויות יוצרים 

ו/או  הסכםנשוא ה טרקטוריםלאספקת הבקשר  ו/או זכויות בעלות בקניין רוחני אחרות

, לספקודיע י אשכולדין והוצאות משפט. ה-המכרז ונספחיהם, לרבות שכר טרחת עורך

 .אודות הדרישה לשלם כאמור הבסמוך לאחר המועד בו נדרש

תעמוד הזכות לקזז ו/או לעכב כספים מחשבונות הספק בגין האמור, ואף לחלט  אשכולל .15.3

 את ערבותו בעניין.

ונציגיהם  ו, שלוחיוחלטת, ולגרום לכך, כי עובדילשמור בסודיות מו אתמתחייב בזהספק  .15.4

ונתוניו, לרבות  הסכם, לישמרו בסודיות מוחלטת, כל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין

ביחס לתכניות, מפרטים ושרטוטים נשוא העבודות. חובת הסודיות חלה הן בתקופת קיום 

מתן בין אם נדרש ב. חובת הסודיות תחול  הסכםוהן בתקופה שלאחר סיום קיום ה  הסכםה

 ובין אם לאו. האספקה וביצוע העבודות

או מידע הקשור ו/מתחייב לשמור בסוד ולא להשתמש בשום מסמך ספק הבעניין זה,  .15.5

. המתכנן מתחייב כי ולא יעביר שום העבודות/או במימוש הפרויקטו/בהליכי התכנון 

שלישי, ללא קבלת  תכנית, מפרט, תקן, מסמך ו/או מידע ו/או דיסק הקשור בעבודה לצד

כל חומר שנמסר  אשכול. בגמר ביצוע העבודה יוחזר לאשכולאישור מראש ובכתב מה

 למתכנן בקשר אליה.

 

 שונות .16
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ו/או בהוראות הנספחים ו/או בהוראות המסמכים  הסכםילה הספק סתירה בהוראות הג .16.1

להוראות הנספחים ו/או המסמכים השונים, יפנה הספק   הסכםו/או סתירה בין הוראות ה

ידי המנהל יהא -הפירוש אשר יינתן עלמנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון.  -למנהל על

 .סופי ומוחלט ויחייב את הספק

זה תחשב  הסכםכי כל הוראה וכל התחייבות על פי  ,בזאת הצדדים מסכימים ומצהירים .16.2

לאכוף כל הוראה, התחייבות, או חלקים  אפשרותכהתחייבות עצמאית ונפרדת, והעדר 

או ו/שאר ההוראות  תאכיפ המאפשר אתגרע בכל אופן יהניתנים להפרדה מהן לא י

יבה כלשהי, זה יחשבו, מס הסכםההתחייבויות. היה והוראה ו/או הוראות הכלולות ב

ה ו/או הוראות אלו אהוראזי כבעלות תחולה רחבה מדי אשר אינה מאפשרת אכיפתן, 

 .יאפשר אכיפתן בהתאם לדין החלש כךיפורשו באופן המגביל או מצמצם אותן 

זה, פירושו ו/או ביצועו ו/או ביטולו, וכל  הסכםכל חילוקי דעות ו/או סכסוכים בקשר ל .16.3

בהתאם לסמכותם  חיפהה בפני בתי המשפט במחוז תביעה בקשר לכך, יובאו להכרע

המשפט במחוז, והצדדים מסכימים לסמכותם הבלעדית של בתי משפט -העניינית של בתי

 אלה.

כי כל הודעה שתישלח   ,מוסכם על הצדדיםזה.    הסכםכתובות הצדדים הן כמפורט ברישא ל .16.4

שבעים ושתים ידי צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני -על

 -במועד מסירתה ואם נשלחה בפקסימיליה  -, אם נמסרה ביד המשלוחשעות ממועד  (72)

 , בכפוף לאישור טלפוני על קבלת הפקס.ביום בו נשלחה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 הספק אשכולה 

 

 

 הספקאישור חתימת 

 

____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. אני הח"מ 

(, וכי חתימת ה"ה _______ "הספק")להלן: ___________  ________, רשאים לחתום בשם

ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת הספק, מחייבת את הספק לכל דבר ועניין, וכי 

, ובהתאם להחלטת ספקם זה תואמות את מסמכי היסוד של ההתחייבויות הספק כאמור בהסכ

 שהתקבלה כדין. ספקדירקטוריון ה

 

      חתימה:   ___ תאריך:
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 1-מסמך ב

 26/2019 מס'מכרז פומבי  

 

 בנקאית נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________

 לכבוד

 בע"מישובי בית הכרם אשכול 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק  _____ סניף                        נו הח"מ בנק ________________ אלבקשת 

 .(הספק) ( שתדרשו מאתחמישים וחמישה אלף ₪ )במילים: ₪ 55,000כל סכום עד לסך 

 

כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  המחירים לצרכןלמדד סכום הערבות יהא צמוד 

 )להלן: "המדד"( באופן הבא:

"המדד הבסיסי" היינו מדד חודש ______________ )* מנפיק הערבות ימלא את המדד האחרון הידוע 

 במועד הגשת ההצעות(. 

 לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו."המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם 

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי 

בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  הצמדה בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה

  .דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה -את דרישתכם זאת. למען הסר ספק 

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. חולט.

ממועד הנפקת  ______ חודשיםשיירשם )התאריך  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______

 .הערבות(

 

 תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. דרישה בפקסימיליה 

 בכבוד רב,          

 

  ___________________________ 

 

)בנק(                            
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 2-במסמך 

 26/2019 מס'  מכרז פומבי

 העדר תביעותכתב נוסח 

 לכבוד

 מ"אשכול גליל מערבי בע

 נ.,ג.א.

 

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעותהנדון:  

 

עפ"י עבור _____________  כלי/ם  סיפקנו  אנו הח"מ _______________________________ אשר  

_______________  הצעתנו הואמאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו על פי  26/2019מס'  מכרז פומבי

 ש"ח  )במילים: _______________________________________ ש"ח(.

 

מצהירים כי לאחר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _________________ ש"ח לא תהיינה  ואנ

מועצה מקומית האשכול ו/או סוג או מין שהוא נגד  לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל

 _____. מס' מכרז פומביבכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע ו/או עיריית כרמיאל  נחף

 

למען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננו מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את 

 ____. מס' מכרז פומבילביצוע חוזה בנוגע  תיורשוההאשכול ו/או כל המגיע לנו מאת 

 

ת  לפי מכרז יושורלרבות תאגיד אליו הומחו זכויות והתחייבויות ה -" האשכול"בכתב התחייבות זה, 

 פומבי ____, כולן או חלקן.

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 

_____________________     _____________________ 

  ימה וחותמתחת                              תאריך                 
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 3-מסמך ב

 

 26/2019/מס' מכרז פומבי

 מפרט טכני 

 

 מנוע דיזל  4X4  מפרט טכני לטרקטור משא

 שנת ייצור: .1

 עם קבינה סגורה בהתאם למועד אספקת הטרקטור ואילך 2019

 

 

 :נתוני מנוע .2

 סמ"ק ומעלה 800 –נפח מנוע  .2.1

  צילינדר דיזל 3  –סוג מנוע  .2.2

  נוזל -מערכת קירור  .2.3

   הזרקה ישירה - מערכת דלק .2.4

  חשמלית - התנעה .2.5

 

 : חלקי הינע .3

  תיבת הילוכים: אוטומטית .3.1

  4X4הנעה:  .3.2

 

 תאורה: .4

 יבוי תוך כדי פעילות באמצעות מתגמערכת אורות לתאורת לילה, עם אפשרות כ

 

 :הגה .5

 חשמלי הגה כוח

 

 בלמים: .6

 דיסק  מלפנים, ומאחור

 

 מתלים: .7

 נפרדים –קדמיים  .7.1

 נפרדים –אחוריים  .7.2
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 צמיגים: .8

 צמיגי טיובלס 

 

 יכולת העמסה: .9

 ק"ג לפחות 450 -יסבל אחור .9.1

 ק"ג 720לפחות  –כושר העמסה כללי  .9.2

 מובנה ברישיון הכלי –וו גרירה  .9.3

 ס"מ לפחות  130ס"מ לפחות /  130 –מידות משטח אחורי  .9.4

 

 מידות: .10

 ס"מ ומעלה 290 –אורך  .10.1

 ס"מ ומעלה 150 –רוחב  .10.2

 ס"מ ומעלה 190 –גובה  .10.3

 ס"מ לפחות 27.5 –מרווח גחון  .10.4
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 מפרט טכני לטרקטור משא מנוע בנזין 

 

 שנת ייצור: .11

 עם קבינה סגורה ואילך בהתאם למועד אספקת הטרקטור  2019 

 

 

 :נתוני מנוע .12

 סמ"ק ומעלה 800 –נפח מנוע  .12.1

 צילינדר בנזין  3   –סוג מנוע  .12.2

  נוזל -מערכת קירור  .12.3

   הזרקה ישירה - מערכת דלק .12.4

  חשמלית - התנעה .12.5

 

 

 : חלקי הינע .13

  תיבת הילוכים: אוטומטית .13.1

  4X4הנעה:  .13.2

 

 תאורה: .14

 יבוי תוך כדי פעילות באמצעות מתגמערכת אורות לתאורת לילה, עם אפשרות כ

 

 :הגה .15

  כוחהגה 

 

 בלמים: .16

 דיסק  מלפנים, ומאחור

 

 מתלים: .17

 נפרדים –קדמיים  .17.1

 נפרדים –אחוריים  .17.2

 

 צמיגים: .18

 ג'אנטים מגנזיום 
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 יכולת העמסה: .19

 ק"ג לפחות 450 -יסבל אחור .19.1

 ק"ג  900תוספת כח גרירה של לפחות  .19.2

 מובנה ברישיון הכלי –וו גרירה  .19.3

 ס"מ  לפחות  140ס"מ לפחות /  140 –מידות משטח אחורי  .19.4

 

 :טרקטור המשא מידות .20

 ס"מ ומעלה 290 –אורך  .20.1

 ס"מ ומעלה 150 –רוחב  .20.2

 ס"מ ומעלה 180 –גובה  .20.3

 ס"מ לפחות 26 –מרווח גחון  .20.4

 

 

 

 


