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 18/06מס' פומבי מכרז מסמכי 

 מהמכרזהמהווים חלק בלתי נפרד 

 

 המסמך מסמך מצורף הערות

 הזמנה להציע הצעות   

 תנאי המכרז  

 מפרט טכני  

 מסמך א ספקת ההרהצ 

 1א מסמך צעת מחירה 

 1נספח  נוסח ערבות הצעה  

 2נספח  תעודת התאגדות 

 3נספח  אישור מורשי חתימה 

 4נספח  עסקאות עם גופים ציבוריים -אישורים  

 א4נספח  עסקאות עם גופים ציבוריים –תצהיר  

 5נספח  על מצב פיננסיו מחזור שנתי -רו"ח  אישור 

 6נספח  תצהיר אי תאום הצעות 

עובד רשות מקומית או להצהרת בדבר קרבה משפחתית  

 באשכולו חבר מועצה ברשות המקומית

 7נספח 

דמי  אסמכתא לביצוע תשלום  

 השתתפות

 מסמך ב' זהחו 

  1מסמך ב' נוסח ערבות ביצוע 

  2מסמך ב' העדר תביעות 

 3ב'מסמך  מפרט טכני 
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 18/06מס'  פומבי מכרז

 למועצה מקומית נחףטרקטור לאספקת 

 

 הזמנה להציע הצעות

 הגדרות: .1

עיריית  :המקומיות בו חברות הרשויות ,בע"מ יישובי בית הכרםאשכול                - האשכול

ראמה, מועצה מקומית נחף, מועצה מקומית כרמיאל, מועצה איזורית משגב, 

מג'ד אל מועצה מקומית בענה ומקומית מועצה דיר אל אסד, מועצה מקומית 

 כרום; 

  ;א' כרמיאל25הסביונים משעול  רח'   - אשכולמשרדי ה             

כאחראי לפקח  ו/או על ידי מועצה מקומית נחף האשכולידי -תמנה עליי שמ - המפקח

 בהתאם להוראות ההסכם מחפרון טרקטורההתקשרות ואספקת על 

 ;ההתקשרות

  הזוכה במכרז זה; ספקה        - ספקה

   מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  - מדד המחיריםאו  המדד  

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 ואחורית בהתאם למפרט הטכני המצורף למכרז זה.  מחפרון בעל כף קידמית      -טרקטור מחפרון

 

  החברות בו.רשויות ה שיתוף פעולה ביןלמהווה פלטפורמה  יישובי בית הכרם בע"מאשכול  .2

, וזאת בהתאם לאמור עבור המועצה המקומית נחף אחד מחפרון טרקטורהאשכול יהיה הרוכש של 

 להלן במסמכי מכרז זה.

 

כמפורט למועצה מקומית נחף  מחפרון טרקטורהצעות לאספקת  בזאת קבלת ןמזמיהאשכול 

יובהר, כי  .(בהתאמה "הרשות",-ו "המכרז" ,"כליה" )להלן: מכרזלהמצורף  פרט הטכנימב

על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות האספקה  וכי ,רשותהינה אספקה ישירה ל כלית האספק

כלי בגין הובלת ה לזוכה לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר למובא בהצעתו .רשותל הישירה

מועצה מקומית ממועד אספקתו ל חודשים 12  הספק הזוכה יתן אחריות לכלי לתקופה של. לרשות

 מביניהם. שעות מנוע, לפי המוקדם 2,000או  נחף

 

 . לרשות מיום אספקת הכליהאחריות תחל החל 

 

יש להוריד מאתר הספק, ההתקשרות עם  לרבות כל נספחיו והסכםת מסמכי המכרז על תנאיו א .3

-לבצע באמצעות העברה בנקאית לח יש במכרז תשלום דמי ההשתתפות. האינטרנט של האשכול

 תשלום דמי ההשתתפות כאמור. 10 - בנק לאומי ,961 – כרמיאל , סניף22340081' האשכול מס ן

 מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

 

המחייב את  הנוסח  .לא יוחזר ,מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז .4

 .כפי שיפורסם על ידי האשכול המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז
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לא לאחר מועד זה, בדיוק.  10:00בשעה: 08/08/2018ד  המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום .5

. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת( תתקבלנה הצעות

 .אשכולבמשרדי ה

 
 

 םכשה פחים והאישורים שעל המציעים להגיש בהתאם להוראות מכרז זה,סה על הנאת ההצע .6

ולהכניס לתיבת  למסור ידניתיש להקפיד מספרו של המכרז, ציון רק את נושאת הבמעטפה סגורה 

לא לפני  ,א בכרמיאל25ברח' משעול הסביונים נמצאים אשר  אשכולהמכרזים שבמשרדי ה

תחתום בשמה  ת האשכוללוודא כי מזכירעל המציע  .אשכולשל ה בחותמת נתקבל שהוחתמה

את ההצעה יש להגיש בשני  המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

 .עותקים

 
 .10:00 :ועד השעה 08/08/2018  :עד ליום המועד האחרון להגשת הצעות הינו                  

 
 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

 :למייל 10:00 :בשעה ,29/07/2018שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד התאריך  .7

margarita@bkerem.org.il על ". 06/18 מס' מכרזלנושא: "שאלות הבהרה בן על המציע לציי

 .השאלות התקבלו , המאשר כימייל חוזרקבלת לוודא  המציע

 

אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה  ,ה זוהזמנב האמור .8

 יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

 בכבוד רב,

 , מנכ"ליתרונית עובדיה

 בע"מ יישובי בית הכרםאשכול 
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 06/18 מס' פומבי מכרז

  מחפרון טרקטורלאספקת 
 
 

 תנאי המכרז
 

 כללי:
 

 ההתקשרות עם הרשות .9

מועצה המקומית האשכול עבור  לבין ההזוכה במכרז ז ספקההתקשרות בהסכם זה תהיה בין ה

 על שם האשכול. של הכלי ייעשה בעלותרישום ה .נחף

 וזאת בהתאם להצעתו במכרז. הזוכה חייב להתקשר עם האשכול ספקה

, והתחייבותו היא את הכלי הזוכה ספקהמ תרכוש, הרשותהאשכול אינו מתחייב כי כי  יובהר,   

הוא , והרק לפי בקשתרשות העבור  כליאת הרוכש . למען הסר ספק, האשכול קיום מכרז זה בלבדל

  .הרשותשלא על דעת במכרז זה,  כלילרכישת ההזוכה  ספקלהתקשר עם ה רשאיאינו 

 

 היקף ההתקשרות .10

 טרקטורלרכישת  במכרז זה הינההיקף ההתקשרות האשכול מביא בזאת לידיעת המציעים כי 

ממועד  חודשים 12לתקופה של או יבואן לרבות אחריות יצרן , 2018שנת ייצור  אחד מחפרון

 .מביניהםשעות מנוע, לפי המוקדם  2,000או  אספקתו לרשות

 

, כי יתכן שהאשכול יהיה מעוניין ברכישת טרקטור מחפרון אחד נוסף ולפיכך, יתכן שהיקף יצויין

ההתקשרות יגדל בהתאם. יובהר, כי האשכול יהיה רשאי לרכוש טרקטור מחפרון אחד נוסף, 

בהתאם להצעתו של המציע הזוכה במכרז. ככל שהאשכול יחליט על הגדלת היקף ההתקשרות 

, בהתאם ב יהיה להתקשר עם האשכול לאספקת טרקטור מחפרון נוסףכאמור, המציע הזוכה חיי

 .     להוראות המכרז

 

או הרשות  יובהר, כי אין בהבאת היקף ההתקשרות האמור לעיל בס' זה, התחייבות של האשכול

רשות, הת החלטמהזוכה, תעשה בהתאם ל כלילרכישת כמות זו או חלק ממנה, מהזוכה. רכישת ה

 הבלעדי.  הלפי שיקול דעת

 

  .   כלירשות לרכישת ההלמען הסר ספק יובהר, כי אין בפרסום מכרז זה התחייבות של האשכול או 

 

 לרשות מועד אספקת הכלי .11

 

  .ימים ממועד הזמנה 10: עד למועצה מקומית נחף מועד אספקה של טרקטור מחפרון            

 

 הצעת המחיר .12

 הזוכה הזוכה בהתאם להצעת המחיר שהגישמ הכליםכוש את ה בה יהיה האשכול זכאי לרתקופה

  ., אשר תחלנה כמפורט במסמכי המכרזחודשים 12 -הינה ל במכרז זה,

 )לא כולל מע"מ(₪  321,750  הצעת המחיר לאספקת טרקטור לא תעלה על
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נה ממהתמורה בגין ההז 3%הצעת המציע תכלול תשלום תקורה עבור ניהול המכרז בשיעור של 

המגיעה לספק בהתאם  האשכול יקזז מהתמורה .לאשכול תשולםש ,פי מכרז זהשתבוצע על 

  .במסגרת הזמנה על פי מכרז זה תקורה כאמור לעיל,ה את להצעתו,

 

 .  על פי מכרז זה למען הסר ספק יובהר, כי התקורה תשולם לאשכול מכל הזמנה שתבוצע

 

 רכישת הכלימימון  .13

ינו באמצעות תקציבים המגוייסים ע"י האשכול, כאשר העברת הרכישת הכלי עבור מימון מלוא ה

אי לכך מודיע האשכול בזאת, כי ניתנת לו נעשית מראש. אינה התקציב מהגורם המממן לאשכול 

שרד להגנת מימים ממועד קבלת המימון מה 10כך שישולם  עבור הכלי הזכות לדחות את התשלום

 מהספק יום מיום קבלת החשבון 150ה עד ובלבד שישלם את מלוא התמורומהרשות הסביבה 

 .הזוכה

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .14

העומדים, במועד הגשת ספקים יחידים או תאגידים,  -מציעים  זה מכרזרשאים להשתתף ב

 ההצעות, בכל התנאים הבאים, במצטבר:

צרף יהמציע להוכחת תנאי סף זה, . כליהשל  או יצרן מורשהאו סוכן  יבואןהינו  המציע .14.1

בהתאם  כליהשל  או יצרן מורשהאו סוכן יבואן המעידות כי הוא  להצעתו אסמכתאות

 .להצעתו

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת  אינוהמציע  .14.2

 .רגל

)לא ₪  3,000,000 מעלהיה  2013-2017 בשניםהמציע  שלהמצטבר שנתי הכספי המחזור ה .14.3

 .כולל מע"מ(

, בשנתיים מתוך הארבע שנים לבתי עסק, כליאספקה ישירה של הב ניסיוןמציע ל .14.4

 האחרונות. 

אישורים מצדדים שלישיים המעידים על יצרף להצעתו  ציעהמלהוכחת תנאי סף זה,                     

האשכול יהיה רשאי ליצור קשר עם  .והתקשרות קשר אנשי יפרט לרבות ניסיון קודם

 לבדיקת עמידתו של המציע בתנאי סף זה.  אנשי הקשר

 24תוך  תיקון תקלות המספקת שירותי תיקוןשירות טכני ל למתן ניידתברשות המציע  .14.5

 מקריאה. שעות

חוק )להלן: " 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע עומד בדרישות לפי ה .14.6

 "(, כדלקמן:עסקאות עם גופים ציבוריים

שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות בעל אישור תקף מפקיד  .14.6.1

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

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו  .14.6.2

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

1975. 
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ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר 2רישות סעיף מציע עומד בדה .14.7

 מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

ייצוג הולם לאנשים  לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין 1ב2מציע עומד בדרישות סעיף ה .14.8

 .עם מוגבלויות

 . באשכולאו  ברשותלעובד ו/או חבר מועצה  יתתקרבה משפחאינו בעל המציע  .14.9

      

 ככל שהמציע הינו תאגיד, עליו להיות תאגיד רשום כדין.               

 

 שאלות הבהרה .15

על , margarita@bkerem.org.il:למייל 10:00: בשעה 29/07/2018שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד התאריך            

, המאשר מייל חוזרקבלת לוודא  על המציע ."06/18 מס' מכרזלנושא: "שאלות הבהרה בן המציע לציי

 .השאלות התקבלו כי

באתר האינטרנט של  ופורסמבכתב כאמור לעיל, י , ככל שיופנו לאשכולתשובות והבהרות לשאלות           

 המציע לצרפם מכרז ועלחלק מתנאי ה הוויאשכול, ו בכתב על ידי השלחייש שינוייםהבהרות ו .האשכול

  .להצעתו

 

 :)מציע( הגשהערבות  .16

 (.אלף שקלים)עשרים וחמישה  ₪  25,000 על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך           

. ערבות ההגשה מכרזל 1נספח בנוסח המופיע ל שעל המציע לצרף להצעתו תהיה בהתאםהגשה ערבות 

תפסל ולא תובא   ערבותהכתב  אליה יצורףשתוגש מבלי שהצעה  ,05/09/2018 תהיה בתוקף עד לתאריך

 ועדת המכרזים.בלדיון 

 

  ההצעה .17

בלבד. תנאי זה מהווה תנאי מהותי  ציעכל המסמכים המצורפים למסמכי המכרז יהיו על שם המ

 בהסכם ואי עמידה בו תגרום לפסילת הצעה.

כי קרא את מסמכי המכרז כולם,  ציעהחתימה על מסמכי המכרז והגשת ההצעה מהווה אישור של המ

 הוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.כי על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות, ו

 

 . הצעה שמולאה בעיפרון לא תידון.כחולבעט עותקים אשר ימולאו  2-תוגש ב ציעהצעת המ .17.1

מציע שהינו עמוד מעמודי מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות,  כלהמשתתף לחתום על  על .17.2

 .חותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמותאגיד יחתום ב

 על ידי המציע אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי המכרז ו/או כל שינוי ו/או תוספת שייעשו .17.3

לגרום  יםעלולדרך כלשהי , בסמכי המכרזהאמור בממ של המציע הסתייגותוכן, במסמכי המכרז 

 לפסילת ההצעה.

את המסמכים  , גםחלק בלתי נפרד ממנהכהצעת המציע בנוסף למסמכי המכרז על נספחיו, תכלול  .17.4

 להלן:ש

 .הבהצע הכלול הכלי של מלא טכני מפרט 17.4.1

 :להלןש הפרטיםשיכלול את  תחזוקה מפרט 17.4.2



8 
 

 ועו"ד עדי הרטלארמון -הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב©

 

     , על הכלול בהצעהנדרשים על פי הוראות היצרן לכלי ה הטיפוליםכל רשימת   17.4.2.1

 טיפול.  מסגרת כלהטיפול ופירוט הפעולות הנדרשות בפי מחזורי          

 .שעתון הטיפולים  17.4.2.2

 רשימת החלפים בחלוקה לדגמים ספציפיים לכל דגם מוצע ומחירם לצרכן.  17.4.2.3

  .ההכלול בהצע כליל או יבואן תעודת אחריות יצרן 17.4.3

 פרטי יצירת קשר., כתובת, המוסךשם שתכלול את  מורשים למתן שירותרשימת מוסכים  17.4.4

 לעיל. 14.4אישורים מצדדים שלישיים המעידים על ניסיון קודם כדרישת סעיף  17.4.5

אחת  לפחות לשנה בכל ₪  3,000,000אישור רו"ח לפיו למשתתף מחזור פעילות שנתי של  17.4.6

     .2013-2017מהשנים 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  17.4.7

 .ציעשם המ, על 1976-תשל"ו

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ול 1ב'2-ב' ו2תצהירים לפי סעיפים  17.4.8

 .או באשכולברשות תצהיר העדר קרבה משפחתית לעובד ו/או חבר מועצה  17.4.9

 אישור על ניכוי מס במקור על שם המשתתף. 17.4.10

 משתתף שהינו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין ואישור עו"ד או 17.4.11

 רו"ח על זכויות החותמים בשם המשתתף וסמכותם לחייבו בחתימתם.

 

 רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או לדרוש אתאשכול ה  .17.5

ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה ו/או זכות כלפי  השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי

 .זו בזכותו השימוש בגין אשכולה

 מע"מ.לא יכללו  המציעבהצעת הסכומים  .17.6

כלי אספקת הההוצאות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות ב כל אתקחת בחשבון על המציע ל .17.7

 ., ולהגיש את הצעתו בהתאםלגבי הכלים יבואן/יצרןוכן את אחריות  זה על פי מכרז לרשות

 

 : לשם קיום התחייבויות ערבות .18

של  על סך ,הבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות לשם ערבות אשכולעל הזוכה במכרז להגיש ל

למכרז  1בכנספח בנוסח המצורף ערבות תוגש ה .של הכלי תואספק מחירמ (8%) שמונה אחוזים

 שלושה חודשים לאחרשתוקפה החל ממועד הנפקתה ועד  ,("לקיום התחייבויות"ערבות )להלן:  זה

ימים מיום שהודע לו על זכייתו. ערבות  5תוך  על המציע להגיש את הערבות, .תום תקופת האחריות

 קפה.וזו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי מותנית, וניתנת למימוש בכל תקופת ת

תוחזר לזוכה הערבות שהוגשה על ידו במצורף להצעתו  אשכולבמעמד מסירת ערבות הביצוע ל

 במכרז.

 

 הגשת ההצעות .19

 .הז מכרזורטים בהמציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפ .19.1
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 אשכולעל ההצעה לעמוד בתקפה למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת ההצעות. ה .19.2

 . המציע רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצעות וערבות

 
עד ליום:  ,שתוכנס לתיבת המכרזים הסגור הבמעטפ יםעותקשני ההצעה תוגש ב .19.3

 .10:00 :שעהב  08/08/2018

 

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח  לאחר מועד זה,הצעה שתוגש 

 לות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.גאותה ובלי ל

 

, לאחר המועד האחרון האשכולמשרדי ב תקייםתיבת המכרזים וההצעות תפתיחת 

 פומבית.פתיחת תיבת המכרזים הינה  08/08/2018ביום  ,להגשת ההצעות למכרז

 

פורסם רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור ת אשכולה .19.4

. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת באתר האינטרנט של האשכול

 הצעות.

 

תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה ש ככל מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. .19.5

ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות רשאי לפסול את כל  אשכולה

 או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. בלבד,

 

במלואם, לרבות הצעה חסרה או  ועל נספחי המכרזהצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות  .19.6

, מכרזמוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ה

, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי מכרזבהתאם למכלול דרישות ההגשה שלא 

עלולה להיפסל על פי שיקול  –מתנאיהם של מסמכי ההזמנה ו/או הצעה שלא תוגש במועד 

 .אשכולהבלעדי של ה ודעת

 

 בחירת ההצעה הזוכה  .20

רשאי אשכול מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ההאשכול אינו 

הכלי אספקת לגבי כושרו וניסיונו של המציע טיב ובאיכות הכלי וכן, בלהתחשב, בין השאר, ב

  עם המציע.ו/או הרשות  אשכולהקודם של ה ו, לרבות לאור ניסיונמתן אחריותשרות ו

 

 לשם בחירת ההצעה הזוכה במכרז, רשאית וועדת המכרזים לשקול את הנתונים הבאים:

 (50%הצעת המחיר ) -

 (30%) הכלול בהצעת המציע הכליאיכות  -

 (20%) ל המציע, אמינותו שנסיונו -

 

של גוף מאוגד אחר,  שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות מציע .21

שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או 

 בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
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מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע  .22

 ניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז.)בעלים ו/או בעל מ

 

 ויהיו שני מציעים שהצעותיהם יהיו זהות, יקיים המזמין התמחרות בין מציעים אלו בלבד.במידה 

 

 התקשרות עם המציע הזוכה .23

, וכן יודיע על תוצאות המכרז מכרזודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בי אשכולה .23.1

ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית ידרש להפקיד בידי האשכול יהזוכה  לרשות.

 לעיל. 18כאמור בס' , לקיום התחייבויות המציע, אשכוללטובת ה

רשאי לחלט  אשכולהיה הי ,בדרישות האמורות או בחלקן במועדןהזוכה לא עמד המציע  .23.2

הבלעדי, זאת מבלי  ובהתאם לשיקול דעת מכרזולא לאשר את זכייתו ב המציעאת הערבות 

על פי כל דין ו/או הסכם. במקרה  אשכוללפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות ל

במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור  מכרזרשאי לבחור כזוכה ב אשכולהיה היכזה, 

 לאחר הצעתו של המציע שנפסל. 

 

 תנאים נוספים .24

. מסרה הזמנה להמציע הזוכהוכל עוד לא נ וו/או הזכייה במכרז רשאי לבטל את ה אשכולה .24.1

אישורים מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת 

ו/או הזכייה במכרז ו/או לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז  או קבלת תקציבים/שונים 

 . הבמועד ההתקשרות עם הזוכאו לדחייה כאמור לעיל  במכרז הההסכם שייחתם עם הזוכ

לפסול הצעה המעלה חשש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, באשר ליכולתו  רשאי יהיה אשכולה .24.2

 של המציע לעמוד בה, במחיר שהוצע על ידו.

בבקשה למתן הבהרות ביחס  ,או מי מהם ,לפנות אל המציעים רשאייהיה  אשכולה .24.3

 .להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה

 .המכרזהמציע בלי כל קשר לתוצאות  מכרז יחולו עלההוצאות הכרוכות בהשתתפות ב כל .24.4

 

 בכבוד רב,                 

_________ 

 בע"מ יישובי בית הכרםאשכול 

 

 

 :מציעהצהרת ה

 

 06/18מס'  מכרזמסכים לכל התנאים וההוראות שב יואנ תיאנו הח"מ, מאשר כי קרא

 

_________________________ 

 מציעהחתימת 

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד(
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 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 

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

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

 

                     

___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 מסמך א

 מציעת העהצ

 

 ________________________: מציעשם ה

 תאריך: ____________

 לכבוד

 בע"מ יישובי בית הכרםאשכול 

 

 א.ג.נ.,

 

  מחפרון טרקטור לאספקת ,06/18 מס' מכרז פומבי   הנדון:

 
, הנקראים ונספחילרבות באמור בכל  06/18מכרז מס' לתנאים המפורטים ב םמיהח"מ, מסכי ואנ .1

 , כחלק מתנאי הצעתנו זו.יםוחתומ ים, מצורפםאות", וכוללים מכרזה"מסמכי  –ביחד 

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

. כליאספקת הלוהעתידים כולם יחד להוות את החוזה  להציע הצעותהאחרים אשר צורפו להזמנה 

את הדרכים ואזורים השונים ברשויות רשויות האשכול, הדרכים בהן, האנו מכירים את כמו כן 

 .לרשויות

, תנאי הרשות המקומיתמיקום על פרטיהם וכי  מכרזההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי  .3

ידועים ומוכרים לנו , כליאספקת הוכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות  ההגישה אלי

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

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

 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  רשות כאמורהשל  מלאה ןלשביעות רצונ כליאספקת ה

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

 .יחד וכל אחת לחוד והרשות האשכול יכלפ

כאשר בתקופה זו  שורה ע"י ועדת המכרזים של האשכולמיום אי חודשים 12 הינה להצעתנו זו  .6

  .בהתאם להצעתנו זומאיתנו  שורכרשות להתוכלנה 

או תוך זמן האשכול  ( ימים מיום הודעתהחמיש) 5תוך  כיאם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים  .7

החוזה, התנאים חתום על נבוא ונ אנו, ימים חמישהשלא יפחת מי האשכול אחר שייקבע על יד

במעמד  י האשכולפקיד בידנהכלליים, המפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ו

 .האשכול חתימת החוזה ערבות בנקאית לזכות

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

, ובנוסף אתם תהיו זכאים אחר כזוכה במכרז הכריז על מציעהתחייבות כלפינו ותהיו זכאים ל

לחלט את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת הצעתנו זו, וזאת כפיצוי קבוע 
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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

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

 .כלילאספקת ההתקשרנו עם האשכול בחוזה וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא 

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

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

 .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 )לה או לאיגוד ערים רשויות האשכול בשליטת

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

 בכתב כאמור. ומעל עצ לא קיבלשהאשכול על התאגיד 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

 .אשכולו/או לכל תקופה שתוארך על ידי ה 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 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90

 מציא לכם ערבות בנקאית מתאימה.בו 

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

הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים 
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המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז ולא פנינו 

 שת הצעות במכרז.בדרישה להימנע מהגאו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה 

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

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

 .שוא מכרז זהמאתנו את הכלי נ ירכושלא 

שתשלום לאשכול עבור ניהול מכרז זה. לפיכך ידוע לנו, כי  3%הצעתנו כוללת תקורה בשיעור  .15

סכום בשיעור של  ,מכרז זהעבור ניהול יקזז מהתמורה המגיעה לנו, תקורה  , האשכולבמידה ונזכה

 .מכרז זההזמנה על פי מסגרת במהתמורה  3%

 אנו מצהירים: .16

עות בתזכיר החברה ובתקנונה או ווהסמכויות הקבכי הצעתנו זו היא בגדר המטרות  .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

 .כליאספקת הלנו הידע והניסיון הדרושים לביצוע יש כי  .16.4

חודשים ממועד  12 לתקופה של יצרן או יבואן כי אנו נספק לאשכול תעודת אחריות

 שעות מנוע, לפי המוקדם מביניהם. 2,000למועצה מקומית נחף או  הכלי אספקת

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.כי  .16.5

 אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.נמצא ברשותנו כי  .16.6

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.כי  .16.7

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

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

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

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

מילוי או הפרה של הוראה כלשהי -או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט."הרבים" כולל  .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*: - מציע שהינו תאגיד
 

 _____________________   כתובת: 
 

 _____________________  מס'  טלפון:
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 _____________________   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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 1מסמך א

 

 

 הצעת מחיר

  06/18 מס' פומבי מכרזל
 

  מחפרון לאספקת טרקטור
 

 : לרשות למכרזהמצורף  מפרט הטכנילבהתאם  הכליםלאספקת להלן הצעתי  1

 

 

הצעת המחיר לאספקת טרקטור לא  ( ___________ ₪ :2018מחפרון שנת ייצור טרקטור  1.1

 ))לא כולל מע"מ(₪  321,750תעלה על 

 

 :המחיר כולל 2

 

 12  לתקופה של צרן או יבואןיהובלה עד הרשות לכל מקום שתורה עליו, וכולל אחריות  2.1

 שעות מנוע, לפי המוקדם מביניהם. 2,000או  ,חודשים ממועד אספקתו למועצה מקומית נחף

 

אגרות  :לרבות והמצאתם לאשכול לשם קבלת האישורים הנדרשיםתשלום כל האגרות  2.2

 כבעלים של הכלי.אשכול רישוי, תקינות רכב )טסט(, רישום ה

 

 הוראותהדרכת מי מטעם המזמין ו/או הרשות, לגבי אוגדן הוראות שימוש בשפה העברית ו 2.3

ובזמן במקום תתקיים  . ההדרכהשל הכלי ה, בטיחות ותחזוקההפעלה ,אופן השימושלעניין 

  .או הרשות יורה המזמין הםעלי

 
 

 

 אינם כוללים מע"מ. המחירים
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  1נספח 

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________

 לכבוד

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

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

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

  .06/18במכרז מס'  ציעהמ

 

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

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

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

 כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 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.

 

 .8/2/19ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 חשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה ת

           ______________ 

 בנק                                                                                
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 2נספח 

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד

 הגשת ההצעות המאשרת

 כי המציע הינו תאגיד רשום 

 המתנהל על פי דין 
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 3נספח 

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

 

 

 

 אישור זכויות חתימה הנדון:

 

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

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

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

________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את 

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

 

 

      

 ____________________   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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 4נספח 

 

 :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 

  .(5נספח ) תצהיר בנוסח המופיע להלן .3
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 א4נספח 

 

 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: 

 

 (."התאגיד"אני 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  יישובי בית הכרם אשכול של  _______ממכרז ( וכחלק "חוק עסקאות גופים ציבוריים"

 .מחפרון טרקטור

 

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

  ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה  מציעלמועד עריכת תצהירי זה לא הורשע העד

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 

  ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות  מציעתצהירי זה העד למועד עריכת

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

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

 

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

 הסמיך אותי למסור הצהרה זו.אשר 

 

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

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

  תאריך

 

 

 חתימת המצהיר/ה 
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 אישור

 

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

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

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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 5ספח נ

 

 ומצב פיננסי רואה חשבון על מחזור כספיאישור 

 

 לכבוד

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

 

 2017-2013 –על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  אישור הנדון:

 

 

  לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כי בהתאם לדוחות הכספיים של החברה לשנים

 ₪. 3,000,000 - מצטבר ליותר משבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של חברתכם, לא כולל מע"מ,  2013-2017

 

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. אינוהמציע 

 

 

 ____________________   תאריך: ____________________

 רו"ח חתימת וחותמת         

 

 

 

 

 

 לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.*ניתן 
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 6נספח 

 הצהרת מציע בדבר אי תאום הצעות

 

 לכבוד

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

 א.ג.נ.

 

  מחפרון טרקטורלאספקת  06/18 מס' פומביהצעה במכרז הנדון: 

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות חברת _____________________________  -במקרה של חברה 

( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם להוראות המכרז שבנדון "חברה"המיום _________ )להלן 

   והריני להצהיר כדקלמן:

 

 ו/או מציע פוטנציאלי. מציעצעה במכרז עם כל האת ה לא תאמתי /החברה לא תיאמה .1

ציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנתה לגורם ממ לא מנעתי/לא מנעההחברה  .2

 כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת  אנ מתחייב /החברה מתחייבת  .3

 מעטפות המכרז.

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

_________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                       

 אישור

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

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

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

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

הריני לאשר כי בהתאם להחלטות החברה מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם החברה את 

 ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין.

_________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת(
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 7נספח 

 

 מקומית מועצהמולחבר  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

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

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

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 

הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של  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

זה שנעשה ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חו-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 

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

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

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

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

 .האשכול או עובד האשכול

 
 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6

 
תירות לדירקטוריון ההוראות המ 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 

 .החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב
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______________________________________________________________________ 

 

 הצהרה

 
ע"י  םשפורס 06/18אני הח"מ ___________________________ המעונין להשתתף במכרז מס' 

 :מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן האשכול
 
 
 :קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר .1

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

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

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 זוג, שותף או סוכן העובד ביש/אין לי )מחק את המיותר( בן  ג. 

 .האשכול

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

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור  .3
 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 

 
 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________    
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 מסמך ב

 06/18מכרז מס' בהתאם ל סכם אספקהה

 2018, ביום ________ לחודש _______ שנת ב______שנערך ונחתם 

 

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ  : ב י ן

 א, כרמיאל 25רח' משעול הסביונים  לצורכי חוזה ושכתובת

 "(אשכולהאו " המזמין")להלן: "

 מצד אחד

 

 _____________________________:  ל ב י ן

  __________________________ 

 לצורכי חוזה זה הנה: ו/שכתובתה

_______________________________ 

 "(הספק)להלן: "

 מצד שני

 

, על יסוד כאמור בהסכם זה "(הכלי)להלן: " מחפרון טרקטוראספקת ב ןיימעונ אשכולוה :הואיל

 (;"המכרז" :)להלן  06/18 מס' מכרז

 

 :נשוא המכרז )להלן כליהלאספקת  ,מיום ______במסגרת המכרז והספק הגיש הצעה  :והואיל

 (;"ההצעה"

 

ספק על פי התנאים המפורטים מהכלי האת  ומעוניין לרכושבל את ההצעה יק אשכולהו :והואיל

 להלן בחוזה ובמסמכי החוזה;

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 :ומסמכי החוזה הגדרות

 .בע"מ ישובי בית הכרםאשכול  – ״המזמין״

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״

 .מנואו כל חלק מ כלי לאספקת המשנה הפועל בשמו ו/או מטעמו 

 .במפרט הטכני וכהגדרת במסגרת הסכם זה סופק על ידי הספקיש מחפרון טרקטור – ״הכלי״

 .טכניהמפרט  -"המפרט" או  ״המפרט הכללי״

, לרבות הכליאספקת הסכום הנקוב בהצעתו של הספק כתמורה ל - "התמורה"או  ״שכר החוזה״

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

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

 כמשמעותו בחוק האמור.

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

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

 

 מסמכי החוזה

, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או מצורפים להסכם זהמצויינים כההמסמכים  

הנזכרים בהם ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, בין אם צורפו לחוזה זה )מסמך ב( 

וים חלק בלתי נפרד מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה והם ייקראו בעת חתימתו ובין אם לא, מהו

מסמכי המכרז והצעת הספק מהווים חלק בלתי נפרד  :ויפורשו ככל שניתן כמשלימים זה את זה

 מהסכם זה.

 

הנ"ל המהווים חלק בלתי נפרד  אספקההספק מצהיר כי הוא קרא ומכיר את כל מסמכי תנאי ה 

מחוזה זה, כי הוא מסכים לכל תנאיהם וכי חתם על החוזה לאחר שבדק והגיע למסקנה כי יוכל 

 לקיים באופן מלא ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם. 
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 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח .1

 .שסופק ע"י הספקכלי המפקח רשאי לבדוק את טיב ה .1.1

אלא אמצעי להבטיח, כי הספק  כליאספקת האין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל על  .1.2

יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו 

 כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.

 

 הסבת חוזה .2

הוא רשאי להעביר או אין הספק רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין  .2.1

למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על אף האמור לעיל, אם 

ביקש הספק מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר המזמין בכתב 

 את בקשת הספק.

ל בכל מקרה בו הספק הנו חברה )להלן: "חברת הספק"( מתחייב בזאת הספק שלא יהיה כ .2.2

לפי הוראות  כליאת אספקת ה שינוי בשליטה בחברת הספק כל עוד לא השלים הספק

 .הסכם זה

המזמין רשאי להמחות ו/או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן או  .2.3

)להלן:  או לאיגוד ערים מי מהן לתאגיד בשליטתלרשות מרשויות האשכול או מקצתן, 

התאגיד  שהרשות המקומית או בהסכמת הספק, ובלבד (, ללא צורך"תאגיד עירוני"

 בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות.  םעל עצמ והעירוני קיבל

הומחו זכויות והתחייבויות  הםאליאו איגוד הערים, תאגיד עירוני רשות מקומית או 

 .תאגיד אחרלשוב ולהמחותן ל םרשאי וכאמור, יהי

ו בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לספק הומחו זכויות והתחייבויות במלואן א

לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו 

לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו 

יום  14בתוך הזכויות. הספק יגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור 

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

 הבנקאית ויתר הבטוחות.

 , אלא בהסכמת המזמין בכתב.כליאספקת האין הספק רשאי למסור לאחר את  .2.4

א, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין לנתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין  .2.5

האמורה פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והספק יישא ההסכמה 

 .וכוחם ועובדי-, באילי בפועלכספק ה באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של

 

 היקף החוזה .3

 .בהתאם למכרז כליהאספקת הוראות החוזה חלות על 

 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .4

או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים בכל מקרה של סתירה או אי התאמה  .4.1

השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או 

 נקבע ברשימה שלהלן: - אספקהלעניין ה -בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 ;יטכנהמפרט ה .4.1.1

 חוזה זה; .4.1.2
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 תקנים ישראליים. .4.1.3

 תקנים זרים. .4.1.4

 קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.כל הוראה במסמך 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה וכיו"ב בין מסמך מן  .4.1.5

המסמכים הנזכרים לעיל לבין התקנים הישראלים, חייב הספק לפנות אל המפקח 

 והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג.

רה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות בנוסף לאמור לעיל, בכל מק .4.1.6

לפירוש שונה וכיוצא באלה, בין הנספחים לבין עצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול 

דעתו, בשאלת העדיפות והספק ינהג על פי הוראותיו והוראות המנהל תחייב את 

 הספק לכל דבר ועניין. 

 

 מסירת הודעות .5

תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובת כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, 

של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה 

 למשרדו של הצד השני.

שעות ממועד מסירתה  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור 

שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה  בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה

 בפקסימיליה תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה.
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 ונוהל טיפול בהליכים משפטים ביטוחאחריות לנזק,  .6

מיד לדרישתם רשות הו/או האשכול הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את  .6.1.1

יוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה הראשונה בכתב, בגין כל נזק ו/או כל ח

יהיו חייבים לשאת בהם, ביחד ולחוד אף שטרם ש רשותהו/או האשכול שיחולו על 

נשאו בהם בפועל, מחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים בספק ו/או במורשיו ו/או 

. כל סכום שיגיע כאמור לעיל אספקהבעובדיו ו/או במי מטעמו ו/או באופן ביצוע ה

מאת הספק, יישא הפרשי ריבית  הצמדה על פי החוק, מעת  רשותאו לו/אשכול ל

 מהספק ועד תאריך התשלום בפועל.רשות הו/או  האשכולדרישתו על ידי 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר. .6.1.2

 

 נזק לגוף ולרכוש .6.2

 אשכולשייגרמו להספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה  .6.2.1

ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה,  ו/או לרשות

עובדיהם, מועסקיהם ו/או לצד שלישי כלשהו )לרבות בעלי חיים( מחמת כל מעשה 

ו/או מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם ו/או אי 

בשלמות מצד הספק ו/או קבלני משנה ביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם 

שיעסיק ו/או מצד שכיריו ו/או שכירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום הוראות 

, בין אם הדבר ו רשויות האשכולא/ו אשכולכל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות ה

ועל הספק יהיה לתקן, על חשבונו הוא, כל נזק ו/או  ,כרוך ברשלנות ובין אם לאו

הפסד ו/או הוצאה שנגרמו, כאמור, או לשלם פיצויים בגין הנזק ו/או  אובדן ו/או

ולפצות את  האשכולאובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם דרישה ראשונה מאת 

על חשבונו הוא בגין כל תביעה אשר תוגש נגדן בקשר עם כל נזק ו/או  האשכול

 .םפגו כלימאספקת  אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו כתוצאה

, כמי כלילעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את הספק בכל הנוגע ל .6.2.2

 ו, כמי שממונה היחיד והבלעדי עליושהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית עלי

כמי  - הכליהיחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מ וובעלי

 .ע"י הרשות וקבלתעד למועד כלי שהיה התופש היחיד והבלעדי של ה

או כי  כליאו כי לא היה ליקוי באספקת הכלי טען הספק שלא התרשל בכל הנוגע ל .6.2.3

 עליו נטל ההוכחה. -הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

אין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' זכות כלפי הספק שאינה מוקנית לו על פי   .6.2.4

 דין.

 

 גיעה בזכויות קנייניותפ .6.3

בגין כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל ו/או הרשות  האשכוליפצה וישפה את הספק 

וכדומה, הנובעים מפגיעה בזכויות קנייניות, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות 

 על ידי הספק.שסופקו  כלי/םהבאספקת יוצרים, ידע, הליך סודי או זכויות דומות, 

 

 שיפוי .6.4
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, מתחייב הספק לפצות ולשפות הסכם זהמבלי לפגוע בשאר התחייבויותיו על פי  .6.4.1

בגין כל תביעה, לרבות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, ו/או הרשות  האשכולאת 

 כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי כל חוק אחר.

בגין  ו/או הרשות האשכולשפות את בנוסף לאמור לעיל, יהיה הספק חייב לפצות ול .6.4.2

לשלמו מחמת הנזקים האמורים לעיל,  ו/או הרשות האשכול כל סכום שיחויב

 ובפועל את הסכום שהתחייב בו ו/או עלי ו/או הרשות ם האשכולקודם ששיל

זכאי לנכות סכום כאמור מכל סכום שיגיע לספק  יהיה האשכול .לשאת בו

לשלם פיצויים ו/או תשלום  צויאלו/או הרשות  האשכולובכל מקרה ש מהאשכול

מתחייב  –אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה כאמור 

הספק לשלם כל תשלום כאמור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות 

לשאת בהן בקשר לכך, לרבות הוצאות  ךו/או צרי ונשאו/או הרשות  האשכולש

 ים ומומחים.ושכ"ט עורך דין והכנת עד

לפי הסכם  אשכולאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים ל .6.4.3

 זה או על פי כל דין.

על פי סעיף  האשכוללהבטחת תשלום הסכומים שהספק יצטרך לשפות בהם את  .6.4.4

לנכות ו/או לעכב מהסכומים המגיעים או  האשכולזה על תתי סעיפיו, רשאי  6

, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות שיגיעו לספק על פי הסכם זה

 .האשכולהכספיות, וזאת על פי חוות דעת יועצה המשפטי של 

מוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע, אשר הופקדה על ידי הספק נועדה  .6.4.5

הצדדים שלישיים בגין הנזקים המפורטים הרשות ו/או ו/או  לאשכולגם לפיצוי 

ם שייגרמו על ידי כלי רכב, כהגדרתם בפקודת הרכב זה, לרבות נזקי 6בסעיף 

 .1970-המנועי )נוסח חדש(, תש"ל

 קיום התחייבויותל, רשאי לחלט את הערבות וו/או מי שהוסמך לכך על יד האשכול .6.4.6

במלואה או בחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי 

 זה. 6בגין הנזקים שפורטו בסעיף ו/או הרשות  האשכול

למען הסר ספק, מובהר כי אין בכל אישור אשר ניתן ו/או אשר יינתן לספק על ידי  .6.4.7

לא יהיה בו כדי להטיל  – כליקבלת הלרבות, אישור  – מטעמומי ו/או האשכול 

כדי לשחרר את הרשות ו/או ו/או  טעמומי מו/או  האשכולאחריות כלשהי על 

 ו/או לגרוע מאחריותו לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.הספק מאחריותו 

מובהר כי אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של  .6.4.8

 זה. 6התחייבויות הספק ו/או אחריותו לפי סעיף 

 

 נזיקין לעובדים .7

ו/או כל מי  המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לספק ו/או למי מעובדי הספק ו/או שלוחיו

 הכלי.אספקת מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב 

 

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הספק .8

הספק אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין ]נוסח 

ובקשר לכך. אם המזמין יידרש כלי ב אספקת העקחדש[, או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו 

לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הספק להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו 
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 ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהספק לפי חוזה זה.

 

 התחייבויות כלליות

 

 זכויות פטנטים וכיו״ב .9

חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,  הספק ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל

היטל וכיו״ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות 

 שיסופקו על ידי הספק. כליבדבר השימוש ב

 

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .10

, בנוחיות הציבור ו/או בזכות כליאספקת ה בעתהספק מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, 

השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו״ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי 

 כלשהו.

 

 הכליאספקת  .11

ם חדש ויתאי היהי הכליבהתאם לאמור במפרט, ובשאר מסמכי החוזה. כלי  ספקהספק י .11.1

 , ככל שקיימים.לדרישות התקנים

 בתנאים שלהלן:ד ויעמ כליה .11.2

 2018שנת ייצור 

 תקן ישראלי, ככל שקיים.

הספק יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה וכל יתר הפעולות הכרוכות  .11.3

בכל דרך אחרת.  ואו הפחתת ערכ ו, זיהומו, באופן שימנע את קלקולהכלי לרשותבהבאת 

י רכב והולכי רגל והפרעה בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כל ןיאוחס כליה

 .לידי הרשות ועד למסירת מכל סוג אחר

 הכליעל הספק למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של  .11.4

 האחריות תהיה לפי המפורט להלן:  הכלי, עבור לרשויותהמסופקים 

או  חודשים ממועד אספקתו למועצה מקומית נחף 12 לתקופה של – טרקטור מחפרון

 שעות מנוע, לפי המוקדם מביניהם. 2,000

נשוא  את הכלי, על חשבונו, נחף תלמועצה מקומיאספקה ישירה ב ,הספק מתחייב לספק .11.5

ת, בהתאם ורשהעל ידי הזמנה ה עתבמיקום שיימסר לו הזמנה ולבהתאם ל חוזה זה

 .הבלעדי הלשיקול דעת

בהודעה מוקדמת של  על מועד האספקה המדויק וזאת רשותלמתחייב להודיע  ספקה .11.6

 ימים מראש.  לפחות עשרה
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שיונות הנדרשים יאת כל ההיתרים והר ימסור הספק לרשות ,במעמד אספקת הכלי .11.7

 ואתהמפרט הטכני המלא , את והתחזוקה השימוש אוגדן הוראות, את הכלילהפעלת 

 .הכליהאחריות של 

הכלי לרשות. שימוש ותחזוקת וראות ההפעלה, ההספק יקיים הדרכה מסודרת על ה .11.8

 .הההדרכה תתקיים במועד ובמקום שייקבעו על ידי הרשות, בהתאם לשיקול דעת

 

  כליטיב ה        .12

סופק על ידי הספק ימצא לא תקין או שאינו בהתאם למפרט המצורף יכלי שהשבמקרה  .12.1

לאסוף הכלי ולספק כלי חדש, תקין ומתאים בהתאם למפרט  ספקהחייב יהיה , להסכם זה

 ןמהמועד בו הודיע המפקח לספק כי הכלי שסיפק אינו תקי 30וזאת, תוך  הלקויכלי התחת 

אין בסעיף זה כדי לשנות ממועד האספקה המקורי שנקבע לכלי,  .אם למפרטותשאינו או 

והספק לא יבוא בטענות בדבר הארכת מועד האספקה בגלל שהמפקח קבע שהכלי לא עמדו 

 בתנאי ההסכם ו/או המפרט טכני.

בהקדם  אסוף מהרשות את הכלי שאינו תקין ו/או מתאים למפרטל ספקהיובהר, כי על 

, לספק להשיבו רשותה תלהוראה זו, רשאי ספק. לא ציית הימים 7 –מ האפשרי ולא יאוחר 

 .כליללכל נזק או אבדן שייגרמו  תהיה אחראיתלא  רשות, והספקעל חשבון ה

 

 בתקופת האחריות תיקון ליקויים         .13

ככל  ת הליקוי בהתאם לדרישת המפקח.אספק קן הית, ליקוי בכלי במקרה בו יתגלה 13.1

א בפרק זמן של ן את הליקוימתחייב הספק לתק כי אז, תיקון,ניתן לה בליקוישמדובר 

שמדובר בליקוי שאינו  דרישת המפקח. ככל ( ימים מיום קבלת 14ארבעה עשר )יעלה על 

 ת כלי חדש תחת הכלי הפגום.ניתן לתיקון, מתחייב הספק לספק לרשו

לתיקון  שירותניידת להגיב לכל קריאת ליקוי שתתקבל מהרשות ולשלוח מתחייב הספק  13.2

 שעות ממועד הקריאה. 24תוך  הליקוי וזאת,

רשאית  הרשות ההיתלעיל, כי אז,  13.1ככל שהספק לא יפעל לתיקון הליקוי כאמור בס'  13.3

 :כמפורט להלןלפעול 

 במקרה בו על חשבון הספק. ,הידי מי מטעמ-או על הלתקן את הליקוי בעצמ 13.3.1

לקבל מהספק את  תזכאייה הרשות את הליקוי כאמור, תה רשותה התיקנ

ימים  10רשות וזאת תוך ל םנזק שנגר לרבות בגין כל ותיהכל הוצא החזר

ממועד משלוח הדרישה להחזר לספק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הספק 

מסך ההחזר כפיצוי  10%חזר הוצאותיה, סך של יהיה לשלם לרשות בנוסף לה

 מוסכם. 

אין  להלן. 16 יףבסעבגין כל יום איחור כאמור לחייב את הספק בפיצוי מוסכם  13.3.2

פי הסכם -סעד אחר העומד לרשות החברה בעניין זה על כליבאמור בכדי לגרוע 

 פי כל דין.-זה ו/או על

 הסכם.התיחשב להפרה יסודית של  לעיל, 13הפרת סעיף  13.4



35 
 

 ועו"ד עדי הרטלארמון -הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב©

 

 

 כליתשלום בגין ה .14

שסופק  כליתשלום, יגיש הספק למפקח חשבון בגין ה ווביקש עבור לרשותכלי סיפק הספק  13.1

 . רשותל

, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום כלילאו יבואן אחריות יצרן איחר הספק בהמצאת  13.2

, אותו פרק זמן שבו איחר הספק כליהחשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס ל

, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא יישא יבואןאו אחריות  אחריות היצרןבהמצאת ה

  הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

, ולאשכול אין אפשרות אספקת הכלימכיוון שבידי האשכול אין את הכספים למימון  13.3

 10%) מהמימון( והרשות 90%) הגנת הסביבהלמימון עלות ההסכם ללא מימון משרד 

מלוא התמורה לכך, כי  םא מסכיומצהיר שה הספקכול מבהיר בזאת, והאשמהמימון(, 

להגנת בפועל ממשרד  המימון שיתקבלמועד ימים מה 10ם לו תוך שולת ,ולהמגיעה 

מיום קבלת   יום 150תשולם לספק תוך ובלבד שמלוא התמורה , ומהרשות הסביבה

  .החשבון מהספק הזוכה

 

 כליאספקת המועד  .15

 בהתאם למפורט להלן: כלייספק את ההספק 

לפי בהתאם למיקום שתקבע מועצה מקומית נחף, , וציא לו המזמיןייום מיום הזמנה ש 30תוך 

  .בחירתה

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .16

או שלא עמד במועדים  ,הסכם זהבתוך התקופה שנקבעה  כליההספק את סיפק אם לא  .16.1

 להלן 16.3ס' בישלם הספק למזמין את הסכום שנקבע  בתקופת האחריות תיקון ליקוייםל

לקיום כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע 

בפועל. סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד  לקיומןועד מועד  התחייבויותיו

הבסיסי לבין החודש שבו , ויוגדל בשיעור עליית המדד בין החודש להלן בהסכם זה כמוגדר

 בפועל. התשלוםבוצע 

מכל סכום שיגיע  16.3המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  .16.2

לספק בכל עת או לגבותו מהספק בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

ספק את תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הספק מהתחייבותו ל

מכל  יםרעוגואינם  מכל התחייבות אחרת לפי החוזהלבצע את התיקון במועד או או  כליה

 .פי כל דין-הסכם זה ו/או על אשכול בהתאם להוראותסעד נוסף הקיים ל

בהסכם  כאמור התחייבויותיופיצויים מוסכמים מראש, בגין אי ביצוע  רשותהספק ישלם ל .16.3

 :להלן יםמפורטה ,במועד ןתיקואי ביצוע בגין אי החלפת כלי ו/או  ,לרבות  זה

 ₪. 250 -.סך של –כלי במועד הכל יום איחור באספקת בגין  16.3.1

 ₪ . 1000 -.סך של –האחריות  ליקוי בתקופתבתיקון  בגין כל יום איחור 16.3.2

 ₪. 1000 -סך של. –בגין אי הגעת ניידת שירות במועד  16.3.3
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 התקשרות הפסקת  .17

גם אם הספק לא סיפק את כל , להורות על סיום ההתקשרות בכל עת שהיאלמזמין הזכות  .17.1

 .כאמור בהסכם זה שהוזמנו על ידי הרשות, ככל שיוזמנו, כליה

לא תזכה את הספק בפיצוי כלשהו, פרט לקבלת , 17.1לפי סעיף קטן  הפסקת ההתקשרות .17.2

 .לפני סיום ההתקשרות , ככל שסיפק,שסיפקכלי התמורה המגיעה לו בגין ה

כל תמורה נוספת מעבר לתשלום ל במקרה של הפסקת התקשרות, הספק לא יהיה זכאי .17.3

 יפק. כלי שסבגין ה

 

 כח עליון: .18

הצדדים ינהגו בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום החוזה כולו  .18.1

 מסיבות של כח כעליון כמפורט להלן בסעיף זה.

( יודיע לצד האחר מיד ובכתב, על "הצד המפר"הצד המסתמך על טענת כח עליון )להלן:  .18.2

מהות המאורע של כח עליון והשלכותיו על המשך ביצוע החוזה כולו או כל הוראה 

 מהוראותיו.

גרם המאורע לדחיית ביצוע הוראה מהוראות החוזה לפרק זמן מסוים, יידחו כל  .18.3

ה לפי העניין ההתחייבויות של הצדדים לפי החוזה או התחייבויות הנוגעות לאותה הורא

לאותו פרק זמן שמתחייב מנסיבות המקרה ואיחור כל שהוא בגלל כח עליון יהיה איחור 

 מוצדק.

גרם המאורע לסיכול אפשרות הביצוע של החוזה, יבוא החוזה לקיצו וכל צד ישא  .18.4

 בהוצאותיו ובנזקיו.

 -, ACT OF GOD –( בסעיף זה פירושו אך ורק FORCE MAJEUREהמונח כח עליון ) .18.5

בנוסף לכך השבתה מלאה של כל המתקנים והפעילות של הצד המפר בנסיבות שאינן ו

בשליטת אותו הצד וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית של עובדיו המהווה חלק 

, הפרעה הכליבאספקת משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשור 

ת עובדיו או מתקניו כתוצאה מביצוע מאורגנת למהלך התקין של פעילותו, השבתת מרבי

של הוראות מחייבות של המוסדות המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות או מעשים 

 מלחמתיים.

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .19

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה  .19.1

 ה למקרה אחר.תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שוו

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים,  .19.2

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו 

 על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

 אחריות .20

מניינה של תקופת . לעיל 13.4פרושה: תקופה שנקבעה בס'  האחריותלצורך החוזה, תקופת  .20.1

 .משלוח החתומה ע"י הרשותכמצוין בתעודת ה כליאספקת המיום  אחריות תתחילה
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כל פגם, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאה וטעות בגין על חשבונו הוא יחליף הספק מתחייב 

, כלייחליף את ה שלא בהתאם לחוזה. הספק כלי אספקת, שינבעו לדעת המפקח, מכליב

בהתאם  וו/או אינ ןתקי ואינ כלימהמועד בו הודיעה לו הרשות כי ה יום 30כאמור, תוך 

 .למפרט

 יחולו על הספק. 20.1ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הספק לפי סעיף קטן  .20.2

הספק לא יהיה רשאי שלא לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא  .20.3

 מחלוקת כספית ו/או משפטית בינו לבין המזמין ו/או הרשות.לרבות, בגין 

 

 תשלומים

 מקדמה על חשבון שכר החוזה .21

 .התמורהמובהר בזאת, כי בכל מקרה לא ישולמו מקדמות על חשבון 

 

  תשלום התמורה .22

 התמורה אותה יקבל הספק תהיה בהתאם להצעתו במכרז. .22.1

סכום אחר ששולם לספק עד אותו מועד ובניכוי כל סכום המגיע  , יופחת כל כלהתמורהמ .22.2

למזמין מהספק על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הספק או מכל סיבה 

 אחרת.

 התמורה תשולם לספק לפי כדלקמן: .22.3

 וזאת באופן הבא: לספק אשכולההתמורה תשולם ע"י 

ממועד קבלת המימון מהמשרד להגנת ימים  10שולם לספק תוך תמהתמורה  100%

עד מקרה התמורה תשולם  לכב. מהתמורה( 10%) מהרשותו מהתמורה( 90%) הסביבה

 .יום מיום קבלת החשבון מהספק 150

, ימים ממועד קבלת הודעה על זכייתו במכרז 5הספק מתחייב להמציא למזמין וזאת, תוך 

 (8%) שמונה אחוזים, בגובה של תחייבויותיו על פי הסכם זה קיום ההבטחת ערבות ל

ימציא הספק התמורה תשולם לספק בכפוף לכך ש תשמש כערבות לתקופת האחריות.

 .3בנוסח שנקבע במסמך ב' –כאמור לעיל אחריותלמזמין ערבות בנקאית לתקופת ה

 והספק מתחייב להאריך את ערבות תהא בתוקף משך כל תקופות ההסכם והאחריות,  .22.4

 מהמזמין.בהתאם להודעה ל שיידרש הדבר, , ככתוקפה של הערבות

 מזמין כאמור לעיל,ערבות למרות שקיבל הודעה מההוקף תלא האריך  במידה והספק .22.5

 .ולחלט את הערבות טרם פקיעתה, ולהפקיד את פדיונה בחשבונ מזמיןרשאי ה

, כוללת את תשלום התקורה לאשכול על פי מכרז זההיות שהתמורה בגין הזמנה שתבוצע  .22.6

, אשר בזאת לאשכולמהתמורה בגין כל הזמנה, הספק מ 3%עבור ניהול המכרז בשיעור של 

 .מהתמורה 3%סך השווה ל  -לקזז מהתמורה המגיעה לו את תמורת האשכול 

 

 במסגרתלמען הסר ספק יובהר, כי התקורה תשולם לאשכול מכל הזמנה של כלי שתבוצע 

    מכרז זה.

 

 תשלומי יתר .23
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יום ממועד  15אם קיבל הספק תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך 

דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים של החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. 

אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל 

שהספק המציא לחוזה זה או לכל  חילוט הערבויותיע ממנו לספק או לגבותם באמצעות סכום המג

חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם 

 מהספק.

 

 כליתנודות במחירי ה .24

, הוא יכלושפע משינוי במחירי התא לא ילא יצטרפו מדדים כלשהם, וה לתמורהמובהר בזאת, כי 

 ישולם נומניאלית כפי שהוצע על הספק במכרז.

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

 

 סיום התקשרות .25

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:לסיים ההתקשרות לפי חוזה זה המזמין יהיה רשאי  .25.1

 –יום  14ולא ציית תוך הקבוע בהסכם זה במועד כלי ה לא סיפק אתשהספק ככל  .25.1.1

, או כשהסתלק כליה את קפסלאו במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר 

 בכל דרך אחרת. כליאספקת המ

במועד הקבוע  כליאספקת הקט באמצעים שמטרתם להבטיח את ונ כשהספק לא .25.1.2

 בחוזה.

בהתאם כלי פק את היסהוכחות, להנחת דעתו, שהספק אינו מזמין כשיש בידי ה .25.1.3

יתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לספק לא נשאה תוצאות למפרט ול

 רצויות.

 בלי הסכמת המזמין בכתב. –כשהספק הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר  .25.1.4

כשניתן נגד הספק צו כינוס נכסים ו/או כשהספק עשה סידור עם נושיו או לטובתם  .25.1.5

 7שלא בוטלה תוך ו/או כשהספק בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או הוגשה בקשה 

ימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המשפט להכריז על הספק כפושט רגל ו/או 

 10על פירוקו ו/או כשהוטל עיקול על נכס מנכסי הספק והעיקול לא הוסר תוך 

 ימים ממועד הטלתו.

הוכחות, להנחת דעתו, שהספק או אדם אחר בשמו של הספק  זמיןכשיש בידי המ .25.1.6

הו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה נתן או הציע לאדם כלש

או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לספק, אם רצונו בכך, להשמיע 

 טענותיו בפני המנהל.

 קיזוז .26

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או 

 נו לבין הספק, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הספק למזמין.על פי כל חוזה אחר שבי

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות 

 שהספק המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין. חילוט הערבויותבאמצעות 

 הקיימת לספק על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז
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 כליאספקת הלאי אפשרות  .27

מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין  כליה את ספקאם יתגלה בכל עת שאין אפשרות ל .27.1

לספק שליטה עליה, יפנה הספק למזמין והמזמין ייתן לספק אישור בכתב, כי אמנם אין 

 כליאספקת הע לאי והספק ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוג ,כליה את ספקאפשרות ל

 כאמור.

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש: .28

כפי שנקבע  כליאספקת הלעומת המועד ל כליאספקת הבמקרה של עיכוב או איחור במועד  .28.1

יחול , בתקופת האחריות תיקון ליקויים ו/או איחור במועדי בחוזה ו/או במסמכי החוזה

לנכות ו/או לקזז מכספים  אשכול. את דמי הפיצויים הנ"ל רשאי הלעיל 16האמור בס' 

לספק על סמך חוזה זה או על סמך כל חוזה אחר, ו/או מפיקדון  ושמגיעים ו/או שיגיעו ממנ

 הערבות.

לתבוע מהספק ביצוע בעין ו/או  אשכולשל ה ולעיל בא לגרוע מזכות 28אין האמור בסעיף  .28.2

 דמי פיצויים כאמור בחוזה זה ו/או על פי כל דין.

זכאי לקבל מהספק בגין  אשכולבסעיף זה ועל כל סעד או פיצוי אחר שהנוסף על האמור  .28.3

 –, ובמידה שהתמורה עפ"י הסכם זה תהיה כפופה להצמדה כלשהי כליאספקת האיחור ב

הרי שמוסכם בין הצדדים כי הספק לא יהיה זכאי להצמדה בגין התקופה מיום שבו היה 

 ועל ע"י הספק.בפ האספקכפי ההסכם ועד ליום  כליספקת את האמור ל

 

 ביול חוזה .29

 ול חוזה, במידה וקיימות, חלות על הספק.טהוצאות בי

 

 מס ערך מוסף .30

 כולל מס ערך מוסף. ואינ הצעתו של הספקהנקוב ב אספקת הכלי מחיר .30.1

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי חוזה  .30.2

 זה.

 :30.1על אף האמור בסעיף קטן  .30.3

 חוזהבאם איחר הספק בהגשת החשבון או לא הגיש הספק את החשבון, כאמור  .30.3.1

, הועלה שהיה על הרשות לשלם את התמורה כמפורט בהסכם זה, ובפרק הזמן זה

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים  –שיעורו של מס הערך המוסף 

 אילו הוגש החשבון במועד. תמורהבמועד שנקבע לתשלום ה

הועלה שיעורו ו, בחוזה זה תוך התקופה כאמור יכלאספקת הם הספק את לא השלי .30.3.2

ישלם המזמין את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד  –של מס הערך המוסף 

 במועד והחשבון היה מוגש במועד. כליסופק האילו התמורה שנקבע לתשלום 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 __________________ __________________ 

 הספק אשכולה 
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 הספקאישור חתימת 

 

אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ ו_________, ת.ז. 

(, וכי חתימת ה"ה _______ "הספק ")להלן: ___________  ________, רשאים לחתום בשם

מחייבת את הספק לכל דבר ועניין, וכי ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת הספק, 

התחייבויות הספק כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של החברה, ובהתאם להחלטת 

 דירקטוריון החברה שהתקבלה כדין.

 

 

      חתימה:   ___ תאריך:
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 1מסמך ב'

 06/18 מס'מכרז פומבי 

 

 בנקאית נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________

 לכבוד

 בע"מישובי בית הכרם אשכול 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  _____ סניף                        נו הח"מ בנק ________________ אלבקשת 

 .(הספק)                      ש"ח(  שתדרשו מאת  _______ ש"ח )במילים:________ לסך 

 

כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"(  המחירים לצרכןלמדד סכום הערבות יהא צמוד 

 באופן הבא:

____________ )* מנפיק הערבות ימלא את המדד האחרון הידוע במועד "המדד הבסיסי" היינו מדד חודש __

 הגשת ההצעות(. 

 "המדד החדש" יהיה המדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.

 לסכום הערבות יתווספו הפרשי הצמדה בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

טונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי הצמדה אנו מתחייבים בזאת באופן או

בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת. 

  .דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה -למען הסר ספק 

 רבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא חולט.מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהע

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.

 .ממועד הנפקת הערבות( חודשים 15)התאריך שיירשם  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______

 

 דרישה בפקסימיליה תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. 

 

 

 בכבוד רב,          

 

  ___________________________ 

 

)בנק(                            
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 2ב'מסמך 

 06/18 מס' מכרז פומבי

 העדר תביעותכתב נוסח 

 לכבוד

 אשכול יישובי בית הכרם בע"מ

 נ.,ג.א.

 

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעותהנדון:  

 

עפ"י  מועצה מקומית נחףעבור כלי סיפקנו אנו הח"מ _______________________________ אשר 

_______________  הצעתנו הואמאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו על פי  06/18 מס'  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 לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד 

 06/18 מס' מכרז פומביבכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע  נחף

 

גוע בכלליות האמור לעיל, הננו מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את למען הסדר הטוב, ומבלי לפ

 .06/18 מס' מכרז פומביבנוגע לביצוע חוזה  רשותההאשכול ו/או כל המגיע לנו מאת 

 

שות  לפי מכרז פומבי רלרבות תאגיד אליו הומחו זכויות והתחייבויות ה -" האשכול"בכתב התחייבות זה, 

 כולן או חלקן. ,06/18

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 

_____________________     _____________________ 

  ימה וחותמתחת                              תאריך                 
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 3מסמך ב' 

  טכני מפרט

 

  מחפרון: טרקטורמפרט טכני  .א

 

 , בעל כף קדמית ואחורית2018שנת ייצור 

  
 טורבו ומעלה )מערכת אוריה( כ"ס  90בעל  מנוע  -
 
 מערכת הזרקת דלק -
 
 , שילוב הילוכים בעומס מהירויות נסיעה 4 -תיבת הילוכים פיקוד פאוורשיפט -
 

 לפחות קמ"ש  40מהירות נסיעה  -
 
 אחורה ע"י פקודה חשמלית -ידית שינוי כיוון נסיעה קדימה  -
 

 טרק" לעבירות מקסימלית בכל תנאי קרקע-כולל "מקס - x 4 4הנעה  -
 
 ספיקה משתנה לחיסכון מקסימאלי בדלק  -משאבה הידראולית -
 
 מערכת היגוי הידרוסטטית -
 
 קו"ב + שיניים 1כף העמסה קדמית נפתחת  -
 
 עם שיניים ס"מ   60 כף חפירה אחורית ברוחב של  -
 
 עם שינייםס"מ    40כף חפירה אחורית ברוחב של   -
 
 מערכת הידראולית להפעלת פטיש חציבה המורכב בבית החרושת -
 
 כסא אורטופדי טלסקופי -
 
 מערכת נעילת זרוע חפירה מתוך תא המפעיל -
 

 לעבודה ולנסיעה רכה SRSמערכת  -
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