החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ

מכרז מס' 08/2021

למכירת כלי רכב מסוג:
טרקטורון משא בומברדייה TRAXTER

(להלן" :כלי הרכב")
את ההצעה וכל מסמכי המכרז יש להגיש ידנית ולשים בתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת ראש המועצה
במועצה המקומית קרני שומרון עד ליום  30/11/21בשעה .12:00

הצעות אשר יוגשו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ,לא יתקבלו.

החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ
מכרז מס' 08/2021
למכירת כלי רכב מסוג:

טרקטורון משא בומברדייה TRAXTER
(להלן" :כלי הרכב")

תנאי המכרז
החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ (להלן" :החכ"ל") ,מתכבדת להזמין בזה הצעות מחיר למכירת כלי
רכב לפי המכרז הנדון.
המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה" :המציע".
 .1כללי
.1.1

תנאי המכרז שבהוראות שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה להתקשרות בין המציע
הזוכה לבין החברה.

.1.2

על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של  ₪ 250המהווים תנאי מוקדם להשתתפות
במכרז ולא יוחזרו לרוכש מסמכי המכרז בכל מקרה שהוא ,את מסמכי המכרז ניתן לקבל

.1.3

הצגת כלי הרכב

במשרדי החברה הכלכלית בקרני שומרון.

 .1.3.1כל המעוניין ,יהא רשאי לפני הגשת הצעתו ,לבדוק את כלי הרכב במועד ובמקום שנקבעו
לכך על ידי החכ"ל.

כלי הרכב יהיה מוצג בחניית משרדי החברה הכלכלית לקרני שומרון,
בתיאום מראש בלבד מול מזכירת החברה בטל' .09-9588288
 .1.3.2המציע לא יורשה לפתוח את כלי הרכב ו/או את תא המנוע ו/או להתניע את מנוע הרכב
ו/או
לפרק אביזר מאביזריו ו/או לערוך בו כל בדיקה אחרת כלשהי .המציע יהא רשאי לבדוק
את
כלי הרכב בדיקה חיצונית בלבד ,והנו מוותר בזאת על טענה כלשהי בדבר אי התאמה ו/או
כל טענה אחרת לגבי כלי הרכב המפורטים בהצעתו.
 .1.3.3תוקף הטסט הינו עד לתאריך . 02/01/2023
כמו כן לא נבדק כלי הרכב על ידי המציע ,מסיבות שונות ,לא יפגע הדבר מכל סיבה שהיא
בחוזה המכר ולא ישמש עילה לתביעה ו/או לטענה ו/או לדרישה כלשהי נגד החברה ו/או מי
מטעמה.
 .1.3.4יובהר ,כי החכ"ל אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לטיב כלי הרכב ,לרבות המנוע,
השלדה ,תיבת ההילוכים וכל חלק אחר בכלי הרכב ,כולם ו/או חלק מהם ,בגין פגמים
הנראים לעין ו/או פגמים נסתרים בכולם ו/או בחלקם .כמו כן ,החכ"ל אינה מתחייבת כי
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מס' הק"מ הרשום במד האוץ של כלי הרכב אכן מייצג את מס' הק"מ הנכון שעבר כלי
הרכב.
 .1.3.5אין באי מסירת מידע כלשהוא על ידי החכ"ל בדבר כלי הרכב כדי להוות פגם כלשהוא,
והוא נמכר במצב ,באיכות ובמקום בו הם מוצגים .פגם כאמור לעיל לא יהווה עילת תביעה
ו/או עילה לביטול המכר בידי המציע הזוכה כלפי החכ"ל.
 .2הבהרות ,שינויים וסתירות במסמכי המכרז
.2.1

כל המסמכים שיימסרו ע"י החכ"ל למציע ,לרבות תנאי מכרז אלה ולרבות כל המסמכים
המפורטים להלן בס"ק  2.2יהיו גם הם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.2.2

במקרה שתתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז ,יהא סדר
העדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם לכך:
 )1תנאי מכרז אלה.
 )2מפרטים והוראות טכניות שהוכנו במיוחד בקשר עם מכירת כלי הרכב לפי מכרז זה.
 )3מפרטים והוראות טכניות כלליים.
 )4תנאי החוזה.
כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

.2.3

החכ"ל רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז .השינויים והתיקונים
כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז
בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז.

.2.4

כל תשובה מהחכ"ל ו/או נציגה תהיה רק בכתב ואין תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת.
אין החכ"ל אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו בעל פה .הסברים נוספים יינתנו אך ורק
בכתב ,אין החכ"ל אחראית בעד פירושים או הסברים שניתנו בעל פה.

 .3הגשת מסמכי המכרז
.3.1

המציע יכניס למעטפה בלתי מזוהה וסגורה את מסמכי המכרז ,לרבות כל המסמכים
המפורטים בסעיף  4להלן ויחתום את המעטפה.

.3.2

את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים כמפורט במבוא לתנאי מכרז אלה.

.3.3

מעטפה שלא תגיע לכתובת המצוינת במבוא ובמועד ,לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד ,לא
תוכנס לתיבת המכרזים ולא תשתתף במכרז.

 .4תנאים מוקדמים (תנאי סף) להשתתפות במכרז
על המציע להגיש את המסמכים המבוקשים להלן ולקיים את התנאים הבאים (צרוף המסמכים וקיום
התנאים מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז .אי הגשת מסמכים אלה יפסול את המציע
מהשתתפות במכרז).
.4.1

על מגיש ההצעה ,לציין ליד את שמו ואת מספר תעודת הזהות שלו.

.4.2

צ'ק בטחון כאמור בסעיף  5להלן ,בתנאים ובמועדים המפורטים בו.

.4.3

עותק של "הצהרת המציע" שבסוף מסמך זה (כתב הצעה לביצוע).

.4.4

אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה  -במקרה שהמציע הוא תאגיד.
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.4.5

ההצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד .המציע ימלא את מספרו הסידורי של כלי הרכב והמחיר
המוצע בגינו.

 .5צ'ק בטחון
.5.1

על המציע להפקיד לזכות החכ"ל יחד עם הצעתו צ'ק עצמי ע"ס  ₪ 1,000אשר אין עליו כיתוב
של המילה בטחון ,ללא ציון תאריך והינו לפקודת "החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ",
בגין כלי הרכב.

.5.2

הצ'ק ישמש כבטחון לחתימת החוזה על ידי המציע אם יוזמן לחתום על החוזה ולא יעשה כן.

.5.3

החכ"ל תהיה רשאית לממש את הצ'קים אם המציע יזכה במכרז ולא יתקשר עם החכ"ל בחוזה
במועד שתקבע החכ"ל ו/או לא ימלא אחר התנאים המוקדמים להתקשרות בחוזה.

.5.4

הסכום שימומש כאמור יהא פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו לחכ"ל מבלי שהחכ"ל תצטרך
להוכיח את נזקיה ,והמציע והחכ"ל מסכימים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע
לחכ"ל בגין הפרת התחייבות המציע כמתואר לעיל.

.5.5

הצ'קים יוחזרו למציעים האחרים לאחר חתימת החוזה עם המציע שהצעתו תתקבל ,אם
המציע שהצעתו תתקבל לא יחתום או אם יסרב לחתום על החוזה תוך המועד שננקב בסעיף 10
להלן ,הצ'ק לא יוחזר לו ויחולט על ידי המזמין ותיחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שיקבל
המזמין בשל אי החתימה או סירוב לחתום כאמור.

 .6מילוי וחתימה על מסמכי המכרז
.6.1

הגשת ההצעה

 6.1.1מובהר בזאת כי מחיר המחירון עפ"י מחירון לוי יצחק לרכישת הטרקטורון
הינו ( ₪ 58,000במילים :חמישים ושמונה אלף שקלים חדשים כולל מע"מ) .על
המציע לרשום בכתב הצעה – בנספח א' לתנאי המכרז ,את פרטיו האישיים ,פרטי
הרכב אותו הוא מעוניין לרכוש ואת המחיר המוצע על ידו.

 6.1.2יובהר ויודגש בזאת כי לא יתקבלו הצעות מתחת לסך  ₪ 43,000כולל
מע"מ.
6.1.3
.6.2

כתב הצעה לביצוע ייחתם על ידי המציע במקום המתאים ויסומן ראשי תיבות בכל דף.

כל שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות שהמציע ירשום באחת התעודות המצורפות
למכרז ,בין בגין המסמכים ובין מכתב לוואי או בכל אופן אחר ,יחשבו:
א .כאילו אינם קיימים ,או
ב .עלולים לפסול ההצעה.

.6.3

אם המציע לא יציג מחיר על יד סעיף או סעיפים בהצעתו עלול הדבר לפסול את ההצעה.

.6.4

ההחלטה על פי סעיפים  6.2ו  6.3 -דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החכ"ל.

.6.5

על המציע לחתום על כל הדפים הכלולים בחוברת המכרז ,לרבות על דפי תנאי המכרז.

.6.6

על המציע להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך ,כל הערות מחוץ למקום הנ"ל לא
תובאנה בחשבון ,ואינן מחייבות את החכ"ל .כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו ולא בעפרון
ובתוספת החותמת של המציע ,תאריך וכתובת.
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כן יש לרשום את שם המציע באופן ברור נוסף על החתימה .במקרה של אי הבנה עליו לפנות
בכתב ל אחראית רכש -רחלי עובד ,לשם קבלת אינפורמציה.
.6.7

אם המציע ימצא סתירות ,שגיאות ,אי-התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן
המדויק של איזה סעיף ופרט ,עליו להודיע על כך בכתב ל אחראית רכש -רחלי עובד.

.6.8

תשובה תשלח לכל המשתתפים במכרז זה.

.6.9

משתתף במכרז מתחייב לא להשתמש בכל מסמך ו/או התכנית המהווים את המכרז לכל מטרה
אחרת מאשר להגשת הצעתו במסגרת מכרז זה ולא להעתיק את המסמכים והתכניות בלי
אישור מפורש מאת החכ"ל.

 .7המחיר בהצעת המציע ובחינת ההצעות
.7.1

מחירי הרכב שבהצעת המציע ,הם קבועים וסופיים ולא יהיו ניתנים לשינוי מכל סיבה.

 .8תשלום התמורה
 8.1המציע אשר הצעתו זכתה ישלם לחכ"ל את מחיר כלי הרכב תוך  7ימי עבודה מיום פרסום הזכייה.
כמו כן ,יישא המציע הזוכה בתשלום כל המסים וההיטלים אשר רשויות שונות עשויות להטיל על
רוכש בגין עסקת מכר מסוג זה ,לרבות תשלומים הכרוכים בהשגת רישיונות שונים.
 8.2היה והמציע הזוכה לא שילם את מחיר הרכב תוך  7ימי עבודה מיום פרסום הזכייה ,תהא רשאית
החכ"ל ,על פי שיקול דעתה בלבד ,לבטל את זכייתו של המציע ולחלט את הצ'ק.
 .9פגם בהחלטת ועדת המכרזים
.9.1

נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה
המציע במכרז ,יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל מהחכ"ל ,עקב אי
זכייתו ,אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין צ'ק הביטחון ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה.
פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ"ל לכל פיצוי אחר ,בגין הפסדים ו/או אבדן רווח
ו/או נזק אשר ,לטענתו ,נגרמו לו ,כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.

.9.2

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים
וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך ,מתחייב המציע מיידית
עם הודעת המזמין להפסיק את עבודתו עפ"י החוזה שנחתם עמו עפ"י המכרז ולאפשר למזמין
למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז עפ"י קביעת ביהמ"ש.
המזמין ישלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד הפסקת העבודה ,כפוף לתנאי
החוזה ,ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשורות
למכרז ,אופן ניהולו ,הזכייה בו וכד' ולחוזה שנחתם בעקבותיו ,ו/או כלפי כל חוזה אחר שיחתם
ע"י המזמין כתוצאה ממכרז זה.

 .10ביטול מכרז ,מסירת ביצוע ,ביצוע חלקי ,פיצול מכרז
.10.1

החכ"ל רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב .

.10.2

אם תחליט החכ"ל כאמור שלא למכור את הרכבו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו (אף
אם נחתם חוזה) לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא
למעט ההוצאות בגין צ'ק הביטחון ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.

.10.3

החליטה החכ"ל כאמור לעיל ,לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לרכוש את הרכב
שהוחלט למסור לו ,על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים על פי העניין.
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 .11חתימה על החוזה
.11.1

המציע הזוכה מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך  3ימים ממועד קבלת ההודעה
על זכייתו במכרז או כל מועד אחר שתודיע לו החכ"ל.

.11.2

שלושה ימים טרם המועד שנקבע לחתימת החוזה על המציע להמציא את המסמכים הבאים:
 .11.2.1אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי זכות החתימה  -במקרה שהמציע הוא
תאגיד.

.11.3

מבלי למעט מן האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז ,מובהר בזאת מפורשות כי המצאת
המסמכים ובמועד לפי האמור בסעיף  11זה הינו תנאי מוקדם לחתימת החוזה ואי המצאה תוך
המועד האמור יכול להביא לפסילת ההצעה ו/או לביטול הזכייה במכרז ו/או להעברת הזכייה
במכרז למציע אחר ,הכול לפי שקול דעתו המוחלט של המזמין והמציע מוותר על טענות ו/או
דרישות והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין האמור.

 .12ויתור על הזכייה
ויתר מציע הזוכה על הצעתו – זכותו תפקע וערבותו תחולט.
 .13הוצאת הרכב
 13.1.1לאחר קבלת התשלום מידי המציע הזוכה ,תשחרר החכ"ל את הרכב לידיו תוך  5ימים,
ובלבד שניתן אישור על ביצוע התשלום כאמור לעיל.
 13.1.2בכפוף לביצוע התשלום יעבור כלי הרכב לידי הזוכה ללא זכות חזרה לחכ"ל .ממועד
המסירה של כלי הרכב לא תישא החכ"ל בכל אחריות שהיא לגבי כלי הרכב כאמור לעיל.
 13.1.3כמו כן ,בכפוף לביצוע התשלום כאמור ,ימסרו מסמכי העברת הבעלות ברכב לידי הזוכה,
תוך  3ימים ממועד ביצוע התשלום וקבלת אישור על ביצוע התשלום בפועל.
 13.1.4כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הרכב ובהעברת הבעלות יחולו על הזוכה בלבד ויבוצעו על
ידו ובאחריותו הבלעדית .כמו כן ,כל נזק ו/או אובדן העלולים להיגרם לרכב ו/או שיחולו
עקב הטיפול בהוצאת הרכב ,יחולו על הזוכה בלבד.
 13.1.5על הזוכה יהיה להשיג בעצמו את כל ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ,על מנת
להפעיל את הרכב למטרה כלשהי ,ואין החכ"ל אחראית להשגתם והזוכה לא יוכל לתבוע
את החכ"ל או לבטל את הסכם המכר בגין אי קבלת רישיון כלשהו.
 13.1.6במועד קבלת הרכב חייב הזוכה לבדוק את מספרי המנוע והשלדה לרשום בתעודת
ההוצאה ,ולחתום על כך שבדק זאת .לאחר מסירת הרכב ,כל אחריות בגין אי התאמה בין
מספרי המנוע והשלדה תחול על הזוכה בלבד.
 13.1.7שילם הזוכה את מחיר כלי הרכב ,אך לא פינה אותו או כל חלק ממנו במועד ,תהא רשאית
החכ"ל לנקוט נגד הזוכה בצעדים על פי כל דין ,כפי שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,ומבלי לגרוע משאר זכויותיה על פי מכרז זה ,לרבות חיובו של הזוכה בגין כל יום
איחור בסך של .₪ 500
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 .14מניעה למסירת כלי הרכב
14.1

לא תוכל החכ"ל בגין כח עליון או מכל סיבה שהיא ,למסור לזוכה את כלי הרכב במועד
שנקבע ,תהא רשאית החכ"ל לבטל את מכירת כלי הרכב על ידי מתן הודעה בכתב לזוכה.

14.2

החכ"ל תחליט אם קיימת סיבה למניעת מסירת כלי הרכב ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וכל
החלטה מטעמה תחייב את הזוכה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד
החכ"ל או עילה לביטול המכרז.

 .15על החכ"ל לא תחול כל אחריות לנזק ,אובדן או הפסד כלשהו שייגרמו או עלולים להיגרם במישרין או
בעקיפין ,לגופו או לרכושו של מציע כלשהו ו/או מי ממטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו ,בקשר להשתתפות
במכרז זה ,והאחריות לכך תחול על המציע בלבד.
 .16המציע והזוכה ,בהתאם לנסיבות ,מתחייבים לפצות ו/או לשפות את החכ"ל בכל נזק או הפסד או
הוצאה שעלולים להיגרם לה בשל תביעה כלשהי נגדה ו/או מי מטעמה בקשר למכרז זה ,על כל סכום
שהחכ"ל תידרש לשלם או שתהיה חייבת לשלם על פי פסק דין של בית משפט מוסמך .על החכ"ל לא
תחול כל אחר יות כלפי המציע או הזוכה ,בהתאם לעניין ,בשל תביעות שהמציע או הזוכה עלול להיתבע
על ידי צד שלישי כלשהו בקשר להשתתפותם במכרז זה.
 .17במקרה ותהיינה הצעות זהות ,תוכרע הזכייה על ידי ועדת המכרזים בהגרלה ,על פי הוראות החכ"ל.
 .18אין החכ"ל מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הנוחה ביותר או כל הצעה שהיא.

פנחס דן דנינו
מנכ"ל
החברה הכלכלית
לקרני שומרון בע"מ
__________
חתימת המציע
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נספח א' לתנאי המכרז
לכבוד
החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ
א.נ,.

הנדון :כתב הצעה לרכישת כלי רכב
לפי מכרז מס' 08/2021

אני הח"מ,
מגיש בזאת את הצעתי לרכישת כלי רכב לפי המכרז הנדון.
הנני מאשר ומצהיר בזאת כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון את כל המסמכים שצורפו לתיק המכרז
ושמצויים במסמכי המכרז ,גם אם לא צורפו לתיק אך מוזכרים בו או משתמעים מהאמור במסמכים
שבתיק ומסמכים אלה נמצאים ברשותי.
הנני מצהיר ,כי בדקתי את כלי הרכב ,ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.
 .1אם אזכה במכרז הריני מתחייב כדלקמן:
.1.1

לחתום אצלכם על חוזה לא יאוחר מחמישה ימים מהתאריך בו תודיעו לי כי זכיתי במכרז כולו
או חלק ממנו  -ואני מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אחתום אתכם כנ"ל במשך התקופה האמורה
לעיל ,אאבד את זכויותיי לרכישת כלי הרכב .כן תהיו זכאים להציג לגביה את הצ'ק שאני
מצרף בזה כהבטחה לקיום תנאי המכרז.

.1.2

לשלם לחכ"ל תוך  7ימים מיום פרסום הזכייה ,את מחיר כלי הרכב ולשחרר את הרכב כאמור
במועד המפורט במכרז זה.

.1.3

א .במקרה שלא אחתום אצלכם על חוזה כאמור לעיל או לא אמלא תנאי מוקדם לפני
החתימה ,הנני מסכים שתממשו את הצ'ק המצ"ב.

.1.4

במקרה שלא אשלם את מחיר כלי הרכב ו/או אשחרר את הרכב במועד לפי כל תנאי החוזה עד
למועד האמור בסעיף  8.1לתנאי המכרז הנני מתחייב לשלם לכם כדמי פיצויים מוערכים
ומוסכמים מראש כאמור בסעיף  8.2לתנאי המכרז ,והחכ"ל תהא רשאית לקזז פיצוי זה מתוך
הצ'ק ,כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לחכ"ל עלפי החוזה ו/או על פי כל דין.

.1.5

אני מתחייב בזה כי הצעתי זו תעמוד בתוקפה למשך ( 90תשעים) יום מהתאריך האחרון להגשת
ההצעות למכרז ,והיה אם במשך התקופה אדרש על ידכם לקיים כל התחייבותי שבהצעתי זו,
אעשה זאת בלי השהיה.

 .2ידוע לי שהחוזה בינינו יכלול גם את כל חומר המכרז כמפורט לעיל בסעיף  2.2לתנאי המכרז ,וכן את כל
החומר שאני מגיש במסגרת הצעתי זו ושיצורף לחוזה ,ידוע לי גם שישנה עדיפות לאמור בתנאי המכרז -
על פני הוראות תנאי החוזה הסטנדרטי ובמקרה של סתירה או אי התאמה בין המסמכים השונים
יפורשו הוראות המסמכים בהתאם לעדיפות שלעיל.
 .3ה נני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ואי הבנות ביחס לכל הכתוב בתנאי המכרז ובמסמכיו ואני מסכים
לאמור שם.
 .4כערבות לקיום התחייבויותיי שבהצעתי זו ,הריני מצרף בזה צ'ק כאמור בסעיף  5לתנאי המכרז
לפקודתכם ומיפה כוחכם בצורה בלתי חוזרת ,כי במקרה ולא אקיים התחייבויותיי כולן או מקצתן -
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שבהצעתי זו ,הרי הזכות בידכם להציג ערבות זו בלי כל הודעה או התראה נוספת ,ומוותר מראש על כל
זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל.
 .5הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לרכישת כלי הרכב נשוא המכרז.
 .6הצעתי לרכישת כלי הרכב הנה כדלקמן:

רכב מסוג טרקטורון משא בומברדייה  TRAXTERמ.ר ,1586728 .ש.י2019 .
סך של __________________  ₪כולל מע"מ.

 .7הצעתי זו ניתנה ביום

מתוך הבנה ורצוני החופשי.

שם המציע_________________________ :
כתובת____________________________ :
מס' ת.ז/.חברה______________________ :
טלפון____________________________ :
מס' רישום בפנקס הקבלנים____________ :

____________
חותמת וחתימה
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חוזה
חוזה שנערך ונחתם בקרני שומרון ביום ________ לחודש _________שנה 2021
בין:

החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ
(המכונה להלן לשם הקיצור" :המזמין/החכ"ל")

לבין:

_________________________________ת.ז/.ח.פ______________________.
הכתובת_____________________________ :
מצד שני
(המכונה להלן לשם הקיצור" :המציע/הזוכה")

מצד אחד

הואיל והמזמין מצהיר כי הנו הבעלים של רכב מסוג טרקטורון משא בומברדייה TRAXTER
מס' רישוי  15-867-28שנת ייצור ;2019
(להלן" :הרכב")
והואיל והמזמין רוצה למכור את כלי הרכב ,כמפורט להלן:
טרקטורון משא בומברדייה  TRAXTERמס' רישוי  15-867-28שנת ייצור ;2019

(והמכונים להלן לשם קיצור" :כלי הרכב")
והואיל והמציע הציע לחכ"ל לרכוש את הרכב במצבו כפי שהוא והמציע מצא את הרכב מתאים והוא
מעוניין לרכוש את הרכב מהחכ"ל במצבו כפי שהוא;
במכרז מס'  2021/F08הצעה לבצע לרכישת כלי רכב
והואיל והמציע הגיש ביום
והמזמין קיבל את הצעת המציע ,הכול בכפוף לחוזה זה ולמפורט בו;

אי לזאת הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מהות החוזה
המזמין מוסר למציע והמציע מקבל על עצמו ,תמורת הסכום המפורט בסעיף  2הלן ,לרכוש את כלי
הרכב על חשבון המציע בהתאם לנספחים המפורטים בסעיף  2והמצורפים לחוזה ,החתומים בידי שני
הצדדים והמהווים חלק בלתי נפרד של החוזה.
המציע מצהיר ומאשר כי ראה ,בדק ובחן את הרכב ומצא אותו לשביעות רצונו ומתאים לצרכיו מכל
הבחינות וללא סייג והסכים לקנותו במצבו כפי שהוא .AS IS
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 .2סכום החוזה
תמורת כלי הרכב מתחייב המציע לשלם לחכ"ל:
סך של________________  .₪במילים ( _______________________) כולל מע"מ.
 .3העברת הבעלות על כלי הרכב
העברת הבעלות על שם המציע תעשה בהתאם להוראות המכרז וחוזה זה.
 .4החכ"ל מצהירה כי נכון למועד מסירת כלי הרכב לידי המציע ,נקי כלי הרכב מכל חוב ו/או שעבוד ו/או
עיקול ו/או תפיסה ו/או תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו.
 .5ממועד העברת הבעלות תחול כל האחריות על המציע ,לרבות בגין תיקון נזקים שנגרמו עקב השימוש
ברכב ,אחריות כלפי צדדים שלישיים ולרבות תשלום כל המסים ,אגרות ותשלומים מכל סוג ומין
שהוא החלים על הרכב ו/או השימוש בו.
 .6המציע מצהיר בזאת כי הוא אחראי החל מהמועד הקבוע לשחרור הרכב ,על כל פעולה שתעשה בכלי
ברכב ו/או על ידי בעל כלי הרכב ו/או באמצעותו ,וכי חלה עליו חובת עריכת ביטוח לכלי רכב.
 .7המציע מתחייב להודיע למשרד הרישוי על רכישת כלי הרכב מידי החכ"ל.
 .8הודעות
כל הודעה של צד למשנהו תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר
במשרדו של הצד השני .הודעה שנשלחה בדואר תראה כאילו נמסרה לתעודתה כעבור  48שעות מזמן
מסירתה בדואר .הודעה בפקסימיליה תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר שיגורה וקבלת אישור
מקבל הפקס כי קבלה.

לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה:
א .כתובת המזמין :החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ -שדרות רחבעם זאבי , 1קרני שומרון.
.

ב .כתובת המציע:

ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________
המציע

__________________________
החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ
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