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מועצה מקומית כפר תבור
מכרז מס'  06/2021מכירת טרקטור
 .1מועצה מקומית כפר תבור )להלן" :המועצה"( מזמינה בזאת
הצעות למכירת טרקטור השייך למועצה מסוג ג'ון דיר ,5525
מספר רישוי  55-332-51שנת ייצור ) 2008להלן" :טרקטור"(.
 .2את מסמכי ההצעה ניתן לקבל במשרדי המועצה בשעות
העבודה ,בימים א'-ה' בשעות העבודה וזאת החל מתאריך
 21.03.2021ועד תאריך  11.4.2021שעה  .12:00נא לשים לב
שמשרדי המועצה סגורים בחול המועד פסח.
 .3את ההצעה ,בצירוף המחאה בנקאית ע"ס  10%מערך ההצעה
יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה לא יאוחר מתאריך
 11.4.2021שעה .12:00
המעטפה תיחתם בחותמת המועצה ,ירשמו עליה תאריך ושעת
המסירה ,והיא תוכנס לתיבת המכרזים במשרדי המועצה.
 .4על מועד פתיחת תיבת המכרזים ,תימסר הודעה לכל רוכשי
מסמכי ההזמנה.
 .5המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא ,כמו כן ,המועצה תהיה רשאית לבטל את המכרז,
מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה.
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מסמך א'  -הזמנה להגיש הצעות

 .1המועצה המקומית כפר תבור )להלן" :המועצה"( ,מזמינה בזה הצעות לרכישת
טרקטור השייך למועצה מסוג ג'ון דיר  ,5525מספר רישוי  55-332-51שנת ייצור
) 2008להלן" :טרקטור"(.
 .2את ההצעה בצירוף המחאה בנקאית על שם המועצה בסך של  10%מערך
ההצעה ,כשהם חתומים בחותמת וחתימה על ידי המציע ,יש להכניס במעטפת
המכרז בלבד במסירה ידנית לתיבת ההצעות במשרדי המועצה לא יאוחר
מתאריך  11.4.2021שעה .12:00
 .3הגשת ההצעה ע"י בעל ההצעה תשמש עדות לכך שהוא בחן את הפרטים ,מכיר,
מבין ויודע את כל הנוגע למכרז .ולאחר הגשת ההצעה לא תתקבל שום תביעה
מצד המציע ,המבוססת על חוסר ידיעה ,ספק בהבנה ,משמעות ,כוונה או בחירה
של כל פרט או על פרט שאינו מופיע וחסר במסמכי המכרז.
 .4המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,כמו
כן ,המועצה תהיה רשאית לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה.

בכבוד רב

עודד הלפרין
ראש המועצה
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מסמך ב'

מועצה מקומית כפר תבור
מכרז מס' 06/2021
מכירת טרקטור
פרטי ההצעה והוראות למשתתפים
 .1ההתקשרות המוצעת
מועצה מקומית כפר תבור מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישת רכב המפורט להלן:
תוצרת
ודגם
ג'ון דיר
5525

מספר
הרכב

שנת ייצור

55-332-51

2008

שעות
מנוע

טסט

בעלות

כ 03.09.2021 11,257 -מועצה מקומית כפר תבור

 .2המציע רשאי ליצור קשר בתיאום מוקדם עם מר אורי ישראל  ,קב"ט המועצה ,טל:
 0522661966לבחינת הטרקטור בשעות העבודה לאחר תאום מראש.
 .3הטרקטור מוצע למכירה במצבו הנוכחי .המזמינה אינה אחראית למצבו הפיזי של
הטרקטור.
 .4על המציע ובאחריותו לבצע את הבדיקות לגבי מצבו המשפטי של כלי הרכב על כל הכרוך
בכך.
 .5הצעות יוגשו בכתב במעטפה סגורה ,בצירוף המחאה בנקאית לפקודת המועצה ,בערך של
 10%מהמחיר המוצע להבטחת ביצוע הרכישה .ההמחאה תוחזר למציע במקרה של אי
זכיה .במקרה של זכיה תשמש ההמחאה כערבון להשלמת התחייבויות המציע והעברת
בעלות על שמו כמפורט בסעיף  12לעיל .ההמחאה תוחזר למציע הזוכה לאחר תשלום
מלוא התמורה ,הצגת אסמכתא להעברת בעלות על שמו ועריכת ביטוח על הרכב.
 .6יש להכניס את ההצעה לתיבת ההצעות במועצה עד ולא יאוחר מ  11.4.2021בשעה .12:00
 .7המזמינה אינה מתחייבת למכור את הטרקטור לבעל ההצעה הגבוהה ביותר ,או לכל
מציע אחר.
 .8יובהר כי המועצה רשאית שלא לדון בהצעה ,אשר סכומה מתחת למחיר אומדן בסך של
) ₪ 60,000שישים אלף שקלים(.
 .9על הזוכה יהיה לשלם את התמורה הנקובה בהצעתו ,בתוך שלושה ימים מיום שיקבל
הודעה בכתב על זכייתו.
 .10הזוכה יישא באחריות ובתשלום העברת בעלות הטרקטור על שמו.
 .11העברת הבעלות תבוצע תוך שלושה ימי עבודה מתשלום מלוא התמורה עבור הטרקטור.
 .12מפתחות הטרקטור ימסרו לזוכה רק לאחר תשלום מלוא התמורה ,ביצוע העברת הבעלות
בפועל על שמו ועריכת ביטוח לטרקטור.
 .13איסור הכנסת שינויים והסתייגויות
אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי ההזמנה שהועברו אליו ו/או תנאי
כלשהו מתנאי ההזמנה ו/או ההסכם.
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 .14הצהרות המציע
הגשת ההצעה על ידי המציע והשתתפותו בהזמנה להציע הצעות ,כמוה כהצהרה ואשור כי
המציע עיין ובדק את כל פרטי ההזמנה ,וכי יש לו את כל הידיעות ,המידע ,הכישורים
והסגולות המקצועיות ,הדרושים לביצוע ההתחייבויות המפורטות בהזמנה.
 .15חובת הזוכה
זכה המציע במכרז )להלן " -הזוכה"(  -יהא עליו לשלם את מלוא התמורה בתוך  3ימים
ממועד ההודעה על הזכייה .לא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור לעיל ,תהא המועצה רשאית
להתקשר עם מציעים אחרים ו/או לממש את ההמחאה הבנקאית וזאת על פי שיקול דעתה
הבלעדי .לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של המועצה
עם מציעים אחרים במקומו .אין באמור ,כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה
כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
 .16טופס ההצעה
א .הנני מצהיר כי קראתי בעיון רב את כל מסמכי המכרז ותנאיהם וכי כל הדרישות,
התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע ההתקשרות ידועים ומוכרים
לי ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
ב .הצעתי זו מוגשת בשמי בלבד ,וללא כל הסכם או תיאום עם גופים או אנשים
אחרים המגישים הצעות למכרז זה.
ג.

ידוע לי כי אשא בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הצעתי למכרז וכי לא אהיה זכאי
לכל החזר בגין הוצאות אלו ,בין אם אזכה במכרז ובין אם לאו ,בין אם יוכרז
הזוכה במכרז ובין אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא .הנני מצהיר כי ידוע לי
שהמועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,
הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

ד .הצעתי

לרכישת

הטרקטור

הינה

בסך

של

____________

.₪

)במילים ,(____________________________________________:המועצה רשאית שלא
לדון בהצעה מתחת למחיר האומדן.
רצ"ב להצעתי המחאה בנקאית ע"ס_________________ שהינם  10%מערך הצעתי כאמור
בס"ק ד' לעיל.
שם מלא של המציע )באותיות דפוס(:
__________________________________________________
אישיות משפטית :אדם  /שותפות  /חברה  /אחר )נא לפרט(______________________ :
מס' ת.ז .או מס' ח.פ_________________________________________ :.
שמות ומספרי זיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע________________ :
כתובת __________________________________:טלפון_____________________ :
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תאריך_______ :

חתימה מלאה___________________________:

אישור חתימה )כשהמציע הוא תאגיד משפטי ,חברה ,שותפות וכיו"ב(
אני הח"מ _______________ ,עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה ________________ ת.ז.
_____________________________ _______________ ,ת.ז ,____________ .מוסמכים
לחתום בשם ________________ ולחייב אותה ,וכי הם חתמו על מסמכי מכרז זה בפני.

תאריך_________________________ :
חותמת וחתימה___________________:
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