167366

מועצה אזורית עמק הירדן
מכרז מס' 2.1/2012
לרכישת טרקטור חקלאי וכלים נלווים

תנאים כללים
.1

בהתאם לבקשת הועד המקומי מושבת כנרת ,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".
.2

.3

א.

רשאים להשתתף במכרז תאגידים הרשומים בישראל העוסקים בפועל במכירת
טרקטורים חקלאיים .תנאי זה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

ב.

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.

ג.

על המציע לצרף להצעתו אישור תקף בדבר ניהול ספרים כחוק ,בהתאם לחוק
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.

.4
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.

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.

.5
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.6

הצעת המחיר תוגש על גבי הטופס המצ"ב נספח א' .המחירים ינקבו בשקלים חדשים
ויכללו מס ערך מוסף.

.7

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
תחולנה על המציע.

.8
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.

.9
א.

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית
בתיבת המכרזים שבבנין המועצה לא יאוחר מיום  22.1.2012שעה .12:00

ב.

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

.10

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.

.11

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

.12

המועצה תתן הודעה למשתתפים שלא זכו במכרז.

.13

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

.14
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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נספח א'
לכבוד:
המועצה האזורית עמק הירדן
א .ג .נ,.

הצהרת המציע והצעת המחיר
.1

אנו הח"מ ,מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז ,והבנו את כלל הדרישות הנוגעות
למכרז זה ,וכי קיבלנו את כל המידע הרלוונטי להגשת הצעתנו.

2.

הננו מצהירים כי התאגיד הינו חברת למכירת טרקטורים חקלאיים הרשומה ופעילה
בישראל.

.3

אנו מתחייבים ,כי אם המועצה תקבל את הצעתנו ,נחתום על חוזה התקשרות לרכישת
הטרקטור והכלים הנלווים נשוא המכרז בתוך  7ימים מיום שתינתן לנו הודעה בדבר
זכייתנו.

להלן הצעת המחירים:
אנו מציעים לספק לכם טרקטור חקלאי מסוג ________ ,תוצר ________,דגם ______ ,שנת
עלייה לכביש ________ ,נפח מנוע _________ סמ"ק סוג הדלק________ (להלן –
"הטרקטור") ,וכן מעמיס קדמי עם כף נפתחת מסוג _________ ונגרר  4טון מסוג ________
(להלן – "הכלים הנלווים") ,העונים על כל הדרישות שפורטו במכרז.
הסכום הכולל המבוקש עבור הטרקטור והכלים הנלווים הוא ________________ ש"ח
(הסכום כולל בחובו מע"מ ככל שחל) ,לפי הפירוט הבא:
הסכום המבוקש עבור הטרקטור₪ ____________________ :
הסכום המבוקש עבור המעמיס הקדמי₪ _________________ :
הסכום המבוקש עבור הנגרר₪ _____________________ :

שם המציע_____________ :
_____________
טלפון:
_____________
פקס:
כתובת_____________________ :

תאריך_____________ :
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הסכם למכירת טרקטור חקלאי וכלים נלווים

שנערך ונחתם ב___________ ביום _______ בחודש _______ בשנת__________
בין:

מועצה אזורית עמק הירדן
ד.נ .עמק הירדן

לבין:

______________ ת.ז_______________ .

להלן " -המועצה "
אחד
מצד

מ ________________________________
להלן " -המוכר"
שני
מצד
הואיל

והמוכר מצהיר כי הינו הבעלים הרשומים והמחזיקים הבלעדיים של טרקטור
חקלאי מסוג ______________ שנת ייצור______________ אשר מספרו
במשרד הרישוי _____________ (להלן " -הטרקטור"); וכן הבעלים הרשומים
והמחזיקים הבלעדיים של מעמיס קדמי מסוג _______ושל נגרר לטרקטור
משקל  4טון מסוג ________ (להלן – "הכלים הנלווים");

והואיל

והמועצה הביעה ענין ברכישת כלי רכב מסוגו של הטרקטור הנ"ל וכן ברכישת
הכלים הנלווים ,וזאת עבור הועד המקומי מושבת כנרת בהתאם לסעיף 132א לצו
המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תש"יח –  ,1958ולשם כך פרסמה מכרז
מס' ( 2.1/2017להלן " -המכרז");

והואיל

והמוכר הגיש הצעה במסגרת המכרז ,ובהצעתו הצהיר והתחייב כי הטרקטור
והכלים הנלווים נקיים מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או זכות צד ג' כלשהי
וכי אין כל מניעה ,עפ"י דין ו/או הסכם ,להעברת הבעלות בטרקטור ובכלים
הנלווים משמו לשם הועד המקומי מושבת כנרת (להלן – "הועד המקומי")
ולמסירת החזקה הבלעדית בטרקטור לועד המקומי;

והואיל

והמוכר מצהיר בזאת ומאשר ,כי הטרקטור לא עבר תאונה כלשהי בה ארעה
פגיעה בשילדה ,או פגיעה אחרת הפוגעת באופן משמעותי בערכו של הטרקטור;

והואיל

והמוכר הביע רצונו למכור את כל זכויותיו בטרקטור ובכלים הנלווים ,ולמסור
את החזקה בטרקטור ובכלים הנלווים לועד המקומי;

והואיל

וברצון המועצה לרכוש מאת המוכר את כל זכויותיו בטרקטור ובכלים הנלווים,
הכל בכפוף להצהרת המוכר דלעיל ובהתאם לתנאי הסכם זה דלהלן;
אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדקלמן

.1

מבוא
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.2

א.

המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

ב.

כל מסמכי המכרז נחשבים כמצורפים להסכם זה ,ומהווים חלק בלתי נפרד
הימנו.

המכירה
המוכר מוכר בזה למועצה והמועצה קונה בזאת מן המוכר את הטרקטור ואת הכלים
הנלווים בתנאים ובתמורה הנקובים להלן בהסכם זה.

.3

הצהרות המועצה
המועצה מצהירה ומאשרת בזה כי ראתה ובדקה את הטרקטור ואת הכלים הנלווים וכן
בדקה אצל הרשויות המוסמכות את זכויות המוכר בטרקטור ובכלים הנלווים ,וכי
הטרקטור והכלים הנלווים מתאימים לצרכיה ולמטרותיה והם נחזים להיות במצב טוב
ותקינים לשביעות רצונה המלאה.

.4

.5

מסירת החזקה
א.

המוכר מתחייב למסור לועד המקומי את החזקה בטרקטור ובכלים הנלווים
וזאת עד ליום ___________ (להלן " -מועד המסירה") כשהם במצב תקין
ושלם כפי שהיה ביום חתימת הסכם זה.

ב.

מסירת החזקה מותנית במילוי כל התחייבויות המועצה כאמור בהסכם זה .לא
עמדה המועצה בכל התחייבויותיה כאמור בהסכם זה ,יידחה מועד מסירת
החזקה עד למועד בו תמלא המועצה אחר הוראות הסכם זה במלואן.

ג.

המוכר מתחייב לא לעשות כל שינוי בטרקטור ו/או בכלים הנלווים מיום חתימת
הסכם זה ועד למועד המסירה ,ולתקן על חשבונו כל פגם או נזק שיגרם לטרקטור
ו/או לכלים הנלווים בתוך התקופה הנ"ל.

ד.

מוצהר ומוסכם על הצדדים כי פגם או נזק אשר נגרמו לטרקטור ו/או לכלים
הנלווים בהיותם ברשות המוכר לאחר מועד חתימת הסכם זה ,ולפני המסירה,
יכול שיהווה הפרה יסודית של ההסכם וזאת ,על פי שיקול דעת המועצה.

ה.

למרות האמור בסעיף א' לעיל ,מוסכם בזאת כי איחור של עד  7ימים במסירת
החזקה לא ייחשב להפרת הסכם זה.

ו.

באם המוכר לא ימסור לועד המקומי את החזקה בטרקטור ובכלים הנלווים
במועד המסירה ,ישלם המוכר למועצה סכום השווה ל ______________ -ש"ח
(________________________________שקלים חדשים) ,עבור כל יום של
איחור במסירת החזקה מעבר ל 3 -הימים הראשונים ,וזאת כדמי נזק קבועים
ומוערכים מראש ,בלי צורך בהוכחת נזק ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  10להלן
ומכל יתר התרופות העומדות למועצה על פי הסכם ו/או הדין.

הרישום
א.

המוכר מתחייב ,עד ליום ____________ (להלן " -מועד הרישום") לרשום
ולהעביר את זכויות הבעלות בטרקטור ובנגרר לטרקטור על שם הועד המקומי
במשרד הרישוי ,כשהם חופשיים מכל חוב ,עיקול ,שיעבוד ,זכות שכירות ,ליסינג,
זכות חזקה ,ו/או זכות אחרת כלשהי לטובת צד שלישי (להלן " -העיקול").

ב.

אם לא ניתן לבצע את רישום הטרקטור והנגרר במועד הרישום ,במסיבה שאינה
תלויה במוכר יידחה מועד הרישום למועד הקרוב ביותר בו תהיה אפשרות לבצע
את הרישום.
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ג.

רישום הטרקטור והנגרר על שם הועד המקומי עד למועד הרישום ,מותנה במילוי
כל התחייבויות המועצה ,כאמור בסעיף זה.

ד.

לא עמדה המועצה בכל התחייבויותיה כאמור בהסכם זה ,יידחה מועד הרישום
עד  7ימים לאחר המועד בו תמלא המועצה אחר הוראות הסכם זה במלואן .אין
באמור בפסקה זו כדי לפגוע בזכויות המוכר מלראות באי מילוי התחייבויות
המועצה במועדן משום הפרת ההסכם ולתבוע את כל הסעדים המוקנים לו עפ"י
ההסכם ו/או הדין.

ה.

המוכר מתחייב לספק למועצה ו/או לועד המקומי את כל המסמכים והאישורים
הדרושים לצורך רישום הבעלות במשרד הרישוי על שם הועד המקומי ,לרבות
תעודות המעידות שהמוכר שילם את המסים ,האגרות ,ההיטלים הקנסות
ותשלומי החובה האחרים המגיעים למשרד הרישוי ,ו/או למי ממשרדי הממשלה
בגין הטרקטור והנגרר וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו עליו תדרש על ידי מאן
דהוא לצורך רישום הבעלות בטרקטור ובנגרר על שם הועד המקומי במשרד
הרישוי.

התמורה
א.

תמורת הטרקטור ,הכלים הנלווים וכל התחייבויות המוכר לפי הסכם זה,
השווה
בשקלים
סכום
למוכר
לשלם
המועצה
מתחייבת
ל____________________ ש"ח

ב.

התמורה תשולם ע"י המועצה לטרקטור במועדים כדלקמן:

ג.

()1

סכום בסך __________________ש"ח ישולם במעמד חתימת הסכם
זה ,וחתימת המוכר על הסכם זה ,מהווה אישור לקבלת הסכום הנ"ל.

()2

סכום בסך _______________ ש"ח ישולם לא יאוחר מיום
_______________.

מוסכם כי התמורה דלעיל הינה סופית ואינה ניתנת לשינוי מכל סיבה שהיא.

.7

.8

א.

כל הקנסות ,האגרות ,הדו"חות ותשלומים כלשהם בקשר עם הטרקטור ו/או
הכלים הנלווים בגין התקופה עד מועד מסירת החזקה בטרקטור ובכלים הנלווים
למועצה יחולו על המוכר וישולמו על ידו.

ב.

כל הקנסות ,האגרות ,הדו"חות ותשלומים אחרים כלשהם בקשר עם הטרקטור
ו/או הכלים הנלווים בגין התקופה שלאחר מועד מסירת החזקה למועצה ,יחולו
על המועצה וישולמו על ידה.

השבה ושיפוי
א.

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר כל סכום שתשלומו חל על פי הסכם על
הצד האחר ,וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו ,והצד האחר
לא שילמו תוך  7ימים מיום שנדרש לעשות כן.

ב.

שילם צד סכום כלשהו החל על פי הסכם זה על הצד האחר ,יהיה הצד המשלם
רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד,
הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום מיד עם דרישתו
הראשונה ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן מיום תשלום הסכום ועד ליום
השבתו בפועל ובתוספת ריבית צמודה בשעור של ( 1%אחד אחוז) לחודש ,או
חלקה היחסי לכל חלק ממנו.
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כללי
א.

שום ויתור ,ארכה ,הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בהסכם זה על נספחיו ,לא יהיו
בני תוקף ,אלא אם יעשו בכתב .שום איחור בשימוש בזכויותיו של צד כלשהו לא
ייחשב כויתור והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו כולן או בכל אחת מהן לחוד,
הן לפי הסכם זה והן לפי הדין ,בכל עת שימצא לנכון.

ב.

הסכם זה מבטל כל הסכם ו/או זכרון דברים קודם שנעשה בין הצדדים ,אם
נעשה וזכויות וחובות הצדדים יהיו מעתה אך ורק עפ"י תנאי הסכם זה.

ג.

במקרה שהמונחים "המוכר" ו/או "המועצה" מתייחסים ליותר מאדם (או גוף)
אחד ,יהיו כל יחידי המוכר ו/או המועצה ,לפי הענין ,אחראים על פי הסכם זה
ביחד ולחוד.
כל אימת שאחד מיחידי המוכר ו/או המועצה יחתום על כל מסמך ,כתב ,מכתב,
או אישור מכל סוג שהוא בכל ענין ודבר הקשור בהסכם זה ,ביצועו או הנובע
הימנו ,תחייב חתימתו את יתר יחידי המוכר ו/או המועצה ,לפי הענין וחתימת
הסכם זה על ידי יחידי המוכר והמועצה תחשב לכל ענין ודבר כמתן הרשאה על
ידי יחידי המוכר ו/או המועצה לפי הענין ,בינם לבין עצמם ומאחד למשנהו,
לחייב את יתר יחידי המוכר ו/או המועצה ,לפי הענין ,בכל ענין ודבר הקשור
בהסכם זה.

.10

הודעות
הודעה שתישלח ,עפ"י כתובות הצדדים הנקובים במבוא להסכם ,בדואר רשום ,תחשב
כאילו הגיעה לצד הנשגר בתום  3ימים מעת שיגורה ,ואם נמסרה ביד -בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל

המוכר
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מועצה אזורית עמק הירדן

