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מועצה אזורית עמק הירדן
מכרז מס' 21.6/2017
לרכישת טרקטור חקלאי וכלים נלווים

תנאים כללים
.1

בהתאם לבקשת הועד המקומי פוריה – נווה עובד ,ובהתאם לסעיף 132א לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח –  ,1958המועצה האזורית עמק הירדן (להלן:
"המועצה" ) ,מבקשת בזאת הצעות מחיר לרכישת רכב מסוג טרקטור חקלאי וכן כלים
נלווים על פי המפרט הבא:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

נפח  50כ"ס
תיבת הילוכים חצי אוטומטית
סוג דלק סולר
מעמיס קדמי עם כף נפתחת
נגרר לטרקטור מדגם רכינה (הייבר) או דומיו  4טון

המעמיס והנגרר יקראו להלן – "הכלים הנלווים".
רשאים להשתתף במכרז תאגידים הרשומים בישראל העוסקים בפועל במכירת טרקטורים
חקלאיים .תנאי זה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
ו.

.2

המציע יצרף תמצית רישום מרשם החברות/רשם השיתופיות ,וכן אישור
עו"ד/רו"ח בדבר שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם
בצרוף דוגמאות חתימה.

על המציע לצרף להצעתו אישור תקף בדבר ניהול ספרים כחוק ,בהתאם לחוק
ז.
עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו –
.1976
על המציע לציין בהצעתו את התמורה הכספית שהוא דורש עבור הטרקטור והכלים
הנלווים.

.3
א.

המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז יחתום על חוזה ,כדוגמת החוזה המצורף בזה
בתוך  10ימים מיום ההודעה על הזכייה במכרז.

ב.

לא חתם המציע על ההסכם בתוך  10יום מיום מסירת ההודעה על הזכייה למשלוח
בדואר רשום ,תהא רשאית המועצה להכריז כי כל קשר חוזי בין הצדדים הנובע
ממכרז זה ,יהא בטל ומבוטל.

.4

.5
.6

א.

הגשת ההצעה ע"י המציע מהווה אישור כי תנאי ההתקשרות ברורים לו וכי הוא
מכיר את כולם.

ב.

לאחר הגשת ההצעה ע"י המציע לא תשמע מפיו טענה כאילו לא ידע מהו טיבו של
פרט כלשהו.

הצעת המחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב נספח א' .המחירים ינקבו בשקלים חדשים ויכללו
מס ערך מוסף.
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
תחולנה על המציע.
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א.

המועצה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים
ו/או תיקונים במסמכי המכרז ,בין ביוזמתה בין בתשובה לשאלות המציעים.

ב.

השינויים והתיקונים כאמור ,יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז
בדואר רשום או בפקסימיליה עפ"י הכתובות והמספרים שנמסרו ע"י רוכשי
מסמכי המכרז ,ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

.7
א.

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית
בתיבת המכרזים שבבניין המועצה לא יאוחר מיום  9.7.17שעה .13.00

ב.

משלוח הצעה בדואר או בכל דרך אחרת הינו באחריותו הבלעדית של המציע.

.8

אי השלמת פרט הטעון מילוי ו/או כל שינוי ,תוספת או הסתייגות ממסמכי המכרז ,בין אם
נעשו בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

.9

המועצה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל
חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה.

.10

המועצה תיתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז.

.11

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.12
א.

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לחתום על החוזה ו/או
לבצעו מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי.

ב.

אם יחליט המזמין כאמור  ,שלא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו ,לא תהיה
למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

___________________
דודו פרץ ,מנכ"ל המועצה
מועצה אזורית עמק הירדן
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