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 לרכישת טרקטור
 מקומית מצפה רמוןהמועצה עבור ה

 
 .14:00 עד השעה 12/12/2022מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך 

 
 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון.

 
במשרדי א' במצפה רמון או  2נחל סלעית בכתובת , במשרדי המועצה ידניתהמסירה תיעשה 

 .3, באר שבע, מבנה בית הנשיאים, קומה 22שד' יצחק רגר המועצה בבאר שבע, ברח' 
 

 –בכתובת  המועצהוהן באתר האינטרנט של  המועצהניתן לעיין במסמכי המכרז, הן במשרדי 

www.mitzpe-ramon.muni.il 

 
רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד הגשת 

 ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.
 

מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי 

תף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משת

 דיני המכרזים.

 37/2022פומבי מס' לוח זמנים לביצוע מכרז 

 אירוע מועד

 הבהרה שאלות למשלוח האחרון המועד 14:00בשעה  7/12/2022

 ההצעה מסמכי להגשת האחרון מועדה 14:00בשעה  12/12/2022
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 37/2022מס' פומבי מכרז 

 הזמנה להציע הצעות 

 

, מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, ("המועצהלהלן: ")מועצה מקומית מצפה רמון 

עבור המועצה, הכל בהתאם  שבנספח א' להסכםלהציע הצעות מחיר לרכישת טרקטור העונה לדרישות המזעריות 

 לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו.

 

 

 מוקדמים להשתתפות במכרז ]תנאי סף[:תנאים  .1

 
 העומדים, ביום הגשת ההצעות, בכל הקריטריונים הבאים: מציעיםרשאים להשתתף במכרז 

 
 
 
 

רשאים להשתתף במכרז יחידים אזרחי ישראל (עוסק מורשה) או תאגידים המאוגדים כדין בישראל 

 העומדים בכל הדרישות המצטברות הבאות:

הוא או אחד מבעליו או אחד ממנהליו, יבואן מורשה לכלים מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר,  .1.1
 של הטרקטור המוצע על ידו.ו/או משרד התחבורה 

 
 (הוא או בעליו או אחד ממנהליו)להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף אישור על היותו  

 יבואן מורשה כאמור.

או קיים חוזה התקשרות תקף בינו לבין מוסך מורשה מטעם משרד /ברשותו מוסך מרכזי מורשה ו .1.2
או שקיימת בינו לבין מוסך מורשה כאמור  (,190מקצוע )התחבורה לטרקטורים ומכונות ניידות 

 הסכם לצורך טיפולים ואחזקה של הטרקטור
 

או לצורך עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף רישיון מטעם משרד התחבורה למוסך שברשותו  

 העתק חוזה כאמור.

 

כל הטיפולים השגרתיים, תחזוקה שוטפת ומבחני הרישוי יתבצעו בחצרה של המועצה המקומית  .1.3

 להציג את הפתרון לנושא באמצעות ניידת שרות או פתרון דומה אחר. המשתתףמצפה רמון, על 

 

 דו.לצרך עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף מסמך במסגרתו יפורט הפיתרון המוצע על י

 
 בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.

 
, כאשר הם בשני עותקים()כתב ההצעה יש להגיש )את כתב ההצעה יש להגיש  ,פותיוורמכרז, צאת מסמכי ה

כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי, והיא תופקד,  חלקה,חתומים על כל דף. מסמכים אלה יוכנסו למעטפה 
]להלן:  14:00 עד השעה 12/12/2022מיום לא יאוחר  ,, בתיבת המכרזיםמועצהבמסירה אישית בנוכחות נציג/ת ה

 "[. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית כאמור לעיל.מועד ההגשה"
 

 שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה. המועצה



מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא 
 להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

 
תוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ולמשך שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה תעמוד ב

 תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי המכרז.  המועצההצעות. 
סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומהחוזה הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 שבע.-בבאר
 

יה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת ההצעה. יצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטאת הה
 תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.

 
 עיקרי ההתקשרות .2

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים 

אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור אשר בהם 

 באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת:

 נספחיו. על (מסמך ג') המצ"בהחוזה ההתקשרות עפ"י מכרז זה תהא בנוסח  .2.1

 ממועד הזכייה במכרז. חודשעל הזוכה לספק את הטרקטור בתוך  .2.2

חודשים  12לספק למועצה שירותי אחריות עבור הטרקטור, לתקופה מינימלית של  על הזוכה .2.3

 2000שתחילתם בתום אספקת הטרקטור בפועל לשביעות רצונה המלאה של המועצה ועד מינימום 

 עבור הטרקטור. (שעות מנוע 500טיפולים כל )שעות מנוע 

המועצה לזוכה במכרז בהתאם התמורה בגין האספקה והשירותים הנלווים לה תשולם על ידי  .2.4

 להצעתו ובכפוף לתנאי החוזה וקיום התחייבויות הזוכה על פיו.

 הצעת המשתתף .3

 ("המציע" או "המשתתףהמגיש יכונה לעיל ולהלן: ")ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד,  .3.1

 כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 .המציע  להגיש הצעה  שבה מצויין שם הייצרן, הדגם והמפרט הטכניעל  .3.2

על המציע לרשום את המחיר המוצע על ידו בטופס  .מע"מ לפני הצעת מחיר בשקלים על המציע לצרף  .3.3

 מע"מ.  לפני הצעת המשתתף"

 כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף .3.4

המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה 

 יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י המועצה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.



על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם  .3.5

 המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד. ההתקשרות, נספחיו, במקום

 מסמכי ההצעה .4

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:

 לעיל. 1כל המסמכים המפורטים בסעיף  .4.1

 :1976כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  .4.2

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי  .4.2.1
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

(להלן: "חוק מע"מ"), או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על  1976
 עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ. הכנסותיו ולדווח למנהל על

  1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .4.2.2
 (.2)מסמך אומאושר כדין בנוסח חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף 

משתתף במקרה של )העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה  .4.3
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק  -המדווח בתיק איחוד 

 .(המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף. .4.4

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו: .4.5

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .4.5.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .4.5.2
 .(אין צורך בפירוט שעבודים)המשתתף 

אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז  .4.5.3
מורשי  הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי

החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש 
 .(במסמך נפרד או (מסמך ב')ההצהרה בשולי טופס )לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל 

לדגם הטרקטור  רשמי, בצירוף מחירון חלפים בשני עותקים ,1ב'בנוסח מסמך  -הצעת המשתתף  .4.6
יצורף להצעה דיסק הכולל קובץ אקסל של המוצע, תוך אחוז הנחה אחיד על כל החלקים במחירון. 

 הנדרש.

 .(3)מסמך א'רשימת ממליצים מהדגם המוצע ומהזמינות והשירות של המשתתף, בנוסח  .4.7

ולפי לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית המועצה, מטעם זה בלבד 
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או 
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית 
לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו 



כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות 
 ידם, כאמור.-שיידרש על ולהמציא כל מסמך

 
 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .5

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

 .המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז -המציע 

 שיזכה במכרז. המציע- נותן השירות/הספק/המציע/המשתתף

 .ו/או מי מטעמומנכ"ל המועצה –המנהל 

על המשתתף למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על המשתתף  .א

ולחתום לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות, 

על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו, וביניהם על  ,באופן מלא

 תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.

בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות  מועצהעל המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת ה .ב

 ידו. לחוברת המכרז שתוגש על ולצרפםהוראות נוספות, הבהרות, וכד', 

 מו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו ולצייןעל המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כ .ג

במקום שבו נדרשת תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף על חתימה. 

 . חתימה, יש לציין את שמו המלא של החותם, בכתב ברור

תייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הס .ד

ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של  המועצהבגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את 

 המשתתף.

ההצעה, והמשתתף חייב למלא את כל פרטי כתב ההצעה. על המשתתף להגיש הצעתו על טופס כתב  .ה

 .למסמכי המכרז 1'בבחלק המופיע מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה 

הצעת המחיר תרשם בכתב ברור, בעט דיו או במכונת כתיבה. משתתף שלא ירשום מאומה בשדה  

 זה, יחשב כמי שלא הגיש כל הצעה למכרז. 

בשעה  7/12/2022לא  יאוחר מיום  ,שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, והנספחים יופנו בכתב .ו

 .drord@mzp.org.il באמצעות דוא"ל WORDבקובץ  14:00

אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין, תקנה, צו וכו',  .ז

או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם המכרז 

תתפים בהליך ללא ציון בכתב ותשובה תישלח לכל המש מועצהוההתקשרות מכוחו, עליו לפנות ל

 שם הפונה.

הפניה תכלול את שם המכרז, מספר המכרז, מספר הסעיף במכרז, מספר הסעיף במכרז אליו  .ח

 מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דוא"ל. 



רטים בכתב למען הסר ספק, מובהר ומדגש כי תנאי המכרז הקובעים והבלעדיים יהיו התנאים המפו .ט

 ואין במתן מענה בע"פ כדי לשנות ו/או להוסיף עליהם.

למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  קודםרשאית, בכל עת  מועצהה .י

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי 

נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או 

 ידם בעת רכישת מסמכי המכרז.-תובות שנמסרו עללפי הכ ו/או בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי  .יא

  ההסכם.לחקור את תנאי 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים  .יב

 גל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.ונהירים לו, וכי הוא מסו

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .6

 . על ידי המועצה בהתאם למפורט להלן הצעת המציעים תנוקד .א

 

 ככלל, תבחר המועצה בהצעה שתהיה ההצעה המיטיבה והיעילה ביותר מבין ההצעות אשר תוגשנה. .6.1

 על פי הקריטריונים הבאים כדלקמן: ועדת המכרזים תבחן ותעריך את הצעות המשתתפים .6.2

 אופן ביצוע הניקוד הניקוד המירבי הקריטריון

ההצעה אשר תהא הזולה ביותר תקבל את הניקוד  נקודות 70 מחיר

המרבי ויתר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליה 

 בהתאם לנוסחה הבאה:

 = ציון מחיר 70* ___ ההצעה הזולה ביותר 

____________________________          

 ההצעה הנבחנת

 

 תקופת) אחריות

 (האחריות והיקפה

נקודות.  5-משתתף שמציע אחריות לשנתיים יזכה ב נקודות 10

כל תוספת של שנה מעבר לשנתיים כאמור, תזכה את 

נקודות  10-נקודות נוספות עד ל 2.5-המשתתף ב 

 אפשרויות.



לדגם הטרקטור רשמי יש לצרף מחירון חלפים  נקודות 10 הנחה על חלפים

המוצע. יש לציין אחוז הנחה אחיד על כל החלקים 

 במחירון.

הכולל קובץ אקסל של און קי יצורף להצעה דיסק 

 הנדרש.

המשתתף שיציע את שיעור ההנחה הגבוה ביותר 

 ויתר (נק' 10) יקבל את מירב הנקודות

 המשתתפים ינוקדו ביחס אליו.

 המוצע מהדגם ממליצים רצון שביעות נקודות 10 ממליצים

ומהזמינות והשירות של המשתתף. המועצה תיצור 

קשר עם מזמיני שירות/רכבים של המשתתף ואלו 

ישאלו שאלות זהות על הדגם המוצע, זמינות 

השירות וטיבו ויתבקשו לנקד את המשתתף בניקוד 

 .10-0-מספרי מ

 

המציע שיקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר, דהיינו חיבור הניקוד של בכפוף לאמור לעיל ולהלן,  .6.3

 הקריטריונים השונים, יוכרז כזוכה במכרז.

בחירת הזוכה תעשה בהתחשב בניקוד המצרפי כאמור, יחד עם זאת מובהר כי אין ולא יהא באמור  .6.4

מסמכי ההצעה ועל פי לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה להתחשב בכל שיקול רלוונטי אחר, על פי 

 כל דין בבחירת ההצעה הזוכה.

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר, או כל  .6.5

 הצעה שהיא.

רשאית לערוך התמחרות בין המציעים הנ"ל או  מועצהתהיה ה ה,שוובעלות ניקוד במקרה של הצעות  .6.6

 .מועצהלפצל את העבודות בין מספר מציעים, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה

שומרת לעצמה הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים המשתתפים בהצעת מחיר או כל מישהו  מועצהה .6.7

 אחר , שלא בדרך הצעה הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות אי השלמת מקום  .6.8

ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 

לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי 

 עדת המכרזים.שייקבע ע"י ו



אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או  .6.9

 לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית  .6.10

 דת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה.וע

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה  .6.11

אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או 

די שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על י

הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם 

 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  (או מי מטעמה)ועדת המכרזים  .6.12

שתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת לדרוש מהמ

ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות, 

 מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'.

ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,  .6.13

כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים 

עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך 

 והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל שיידרש.בר הנוגעים לד

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו.  מועצהה .6.14

 שהוא. במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג 

בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, ולרבות לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא  מועצהה .6.15

הבדיקות המוקדמות, וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם 

 ההליך.

ההצעה י סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלת מועצהה .6.16

מונע הערכת  מועצהמסעיפי המכרז, שלדעת התנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף ו/או 

 ההצעה כדבעי.

 יה והתקשרות:יהודעה על הזכ .7

 
המשתתף שייקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום עם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה.  .7.1

ל על כך הודעה בכתב, משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקב .אשר מצורף למסמכי המכרזעל החוזה 

 בהודעת דואר אלקטרוני אשר פרטיה נמסרו בעת הגשת ההצעה.בדואר רשום או 

רשאית לבטל את זכייתו במכרז,  מועצההיה ומשתתף שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא ה .7.2



בהודעה וזאת, לאחר שניתנה  מועצהידי ה-בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על

תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך  למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא

הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין ולפי האמור בחוזה בדבר 

 הפרה יסודית של תנאיו.

לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא  .7.3

עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר 

המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים 

לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית המועצה במקרה זה להתקשר במושא 

ם שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאי

 פי כל דין.פי המכרז ו/או על-אחרים להם זכאית המועצה על

 

 המכרז: במסמכי והעיון ההצעה סודיות .8

 
 המכרזים ועדת בפרוטוקול לעיין, במכרז התקבלה לא שהצעתו למציע תאפשר המכרזים ועדת .8.1

-ג"התשנ, המכרזים חובת לתקנות( ה)21 בתקנה לקבוע ובכפוף בהתאם, הזוכה ההצעה ובמסמכי

 .הפסוקה להלכה ובהתאם 1998-ח"תשנ, המידע חופש לחוק בהתאם 1993

 ייקבע אם כי לכך ער והמציע מקצועי סוד או מסחרי סוד כל ללא ניתנה כאילו תיחשב המציע הצעת .8.2

 .במכרז המשתתפים של לעיונם הצעתו תועמד, כזוכה

 חלקים –להלן)  עסקיים סודות או/ו מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .8.3

 :כדלקמן ינהג, המכרז סיום לאחר אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו"(, סודיים

i .משמעי וחד ברור באופן אותם ויסמן הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין. 

ii.בדף מקצועי סוד או מסחרי לסוד טענה בשל הצעתו של בחלקים עיון למנוע יש מדוע ינמק 

 .כאמור הרלוונטיים החלקים את ויציין נפרד

iii.לעיון ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו כסודיים בהצעתו חלקים סימן שלא מציע 

 כמי אותו יראו כסודיים בהצעתו חלקים שסימן מציע. במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים מציעים

 .אחרים מציעים לעיון סומנו לא אשר הצעתו חלקי שאר למסירת שמסכים

iv.גם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון 

 אלה בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים לבהצעותיהם ש

 .האחרים המציעים הצעות של

v.סודי מסמך בבחינת אינו[, ההצעה מחירי] ההצעה כתב כי למציע ידוע, לעיל האמור כל למרות 

 .לעיון יותר והוא



 של הינו המציעים של העיון זכות היקף בדבר הסופי הדעת שיקול כי, יודגש, לעיל אמור כלה למרות .8.4

 המידה ולאמות המכרזים דיני להוראות בהתאם זה בנושא תפעל אשר, בלבד המכרזים ועדת

 .מנהלית רשות המחייבות

 מקצועי סוד או מסחרי סוד של בטענה מציע בהצעת עיון למניעת בבקשה תדון לא המכרזים ועדת .8.5

 .בהצעה גורף סימון בשל או/ו מנומקת אינה היא אם

, כסודיים הגדירם שהזוכה הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה .8.6

 את ההולם זמן פרק בתוך בפניה כך על להשיג לו ותאפשר, לזוכה התראה המכרזים ועדת כך על תיתן

 .העניין נסיבות

 מסירת בטרם הזוכה למציע המכרזים ועדת כך על תודיע, ההשגה את לדחות מכרזים ועדתה החליטה .8.7

 .המבקש של לעיונו החומר

 שמירת זכויות: .9

 
שימוש , והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות מועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .9.1

 במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

תהא זכאית לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז, בהתאם לתנאי  מועצהה .9.2

 החוזה.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על המציע  .9.3

 בלבד.

 המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. חל איסור על .9.4

 
 קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז:  .10

נקבע זוכה במכרז )להלן: "זוכה המקורי"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי משתתף  

העבודה לטובת אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: " זוכה מאוחר"( , מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח 

, פרט  מועצההזוכה המאוחר . במקרה שכזה , לא יהא זכאי המקורי לשום פיצוי או תשלום מאת ה

 למוצרים אשר הוזמנו ואשר סופקו בפועל כפי שאושר ע"י המנהל . 

 , בגין ההליך שבוצע .  מועצהלזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ה 
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  ______________________________________ :(כולל מיקוד). מען המשתתף 3

  ____________________________________ . שם איש הקשר אצל המשתתף:4

  ____________________________________________ . תפקיד איש הקשר:5

  ____________________________________________  . טלפונים:6

  _________________________________________________ . פקסימיליה:7

  ______________________________________________ אלקטרוני:. דואר 8

 : ______________________חתימת המשתתף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37/2022מכרז מס' 
 (2)מסמך א'

 תצהיר קיום דיני עבודה

 תצהיר קיום דיני עבודה

 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  ______________ ת.ז.   _______________ אני הח"מ 

 בזה כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

  _____________ מספר זיהוי   _________________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

מועצה מקומית  של 37/2022 'הצעה למכרז מס״) המבקש להגיש המשתתף״ או ״הגוף״ -(להלן 

 מצפה רמון. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק עסקאות 2״ כהגדרתם בסעיף עבירה״ -״ ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים ״ .2

תנאי לעסקה עם  -, תחת הכותרת ״קיום דיני עבודה (״החוק״ -להלן) 1976 -גופים ציבוריים, התשל״ו 

 גוף ציבורי״. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף  .3

או לפי  1991-עבירה עפ״י חוק עובדים זרים התשנ״א -עבירה לעניין זה )דין חלוט ביותר משתי עבירות 

) או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ״ז

עבירה  -לוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה ב לחוק), הורשעו בפסק דין ח2אליו (כהגדרתו בסעיף 

או לפי חוק  1991-, התשנ״א(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)עפ״י חוק עובדים זרים 

אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, )31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -שכר מינימום, התשמ״ז

 האחרונה.חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 : _________חתימת המצהיר

 אישור

 , אשר ________ , עו״ד מ.ר.  _______________ , הופיע בפני,  _______ הריני לאשר, כי ביום 
 , המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו ___________ , מר/גב'  ____________ משרדי ברחוב 

אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו  כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
 דלעיל וחתם עליו בפני.

  חתימה: ___________________   : __________תאריך



 37/2022מכרז מס' 
 (3)מסמך א'

 רשימת ממליצים

 להלן פירוט ממליצים ביחס לדגם המוצע ולשירות המוצע על ידי המציע:
רלוונטי דגם  טלפון איש קשר שם איש קשר שם גוף ממליץ

 להמלצה

 שירות תקופת

 רלוונטית להמלצה
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 . חתימת המשתף:

 

 

 37/2022מכרז מס' 
 מסמך ב'

 הצהרת המשתתף

 הצהרת המשתתף
אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס' 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 37/2022

הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו  .1
את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על 

 והשירותים מושא המכרז וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.ההוצאות הכרוכות בביצוע האספקה 

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המועצה  .2
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים 

המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו לכל האמור במסמכי 
 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקה והשירותים  .3
 מסמכי המכרז. מושא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .4
המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן 

כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות  המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו
לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת 
כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע האספקה והשירותים וכיו"ב. אם נסרב 

 הסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה ל

 אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות. .5

 סוג הטרקטור המוצע על ידינו: .6

 , שנת ייצור ____ , נפח מנוע  _____________ , דגם  ___________ טרקטור תוצרת 
 .(אוטומט( 2022

 מפרט טכני רשמי של היצרן ביחס לטרקטור. מצ"ב

 .(מסמך ג')בנספח א' להסכם הטרקטור המוצע עומד בכל התנאים המפורטים 

המחירים הכלולים בהצעתנו, כפי שנרשמו על ידינו בהצעתנו, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין  .7
מכרז על פי תנאי המכרז, עפ"י הכלול כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע האספקה והשירותים מושא ה

 מע"מ. לפניי לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת,במפרט הטכנ

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  .8
 במפורש במסמך זה.

 משתתפים אחרים.אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם  .9

יום  (תשעים) 90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .10
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 

כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי  יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב (שלושים) 30
 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על
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 . חתימת המשתף:

 

 

חוזרת, כאמור בסעיף -אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .11
 כרת הסכם מחייב בינינו לבניכם.ובקבלתה על ידכם יי 1973 -, תשל״ג (חלק כללי)לחוק החוזים  3

היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים  .12
 .ם, חתום כדיןוהאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכ

מוותרים בזאת בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו  .13
ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות 

 דרישותיו.

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

 פרטי החותם מטעם המציע :

  ________________ ת.ז   _____________ משפחה  ____________ שם פרטי 

  ____________________ טלפון נייד   _________________ תפקיד במציע 

  ________________ חתימה + חותמת :   ______________ תאריך: 

 אישור עו״ד

 ח.פ./ע.מ  (להלן: _________________ עו״ד של __________ אני הח״מ
 חתמו בפני על הצהרה זו ה״ה __________________ ") מאשר בזה כי ביוםהמשתתף"

____________________________________________________________________________ 
ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של  בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל

המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את 
 המשתתף.

חותמת + חתימת עוה"ד
 תאריך
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 חתימת המשתתף

  חתימת המשתף:

 

 

 37/2022מכרז מס' 
 1מסמך ב'

 הצעת המשתתף

 טופס ההצעה

מצפה רמון, לרכוש מאיתנו, טרקטור שנת למועצה המקומית אנו הח"מ, מציעים בזאת 
 במחירים שלהלן: ,(נספח א' למסמך ג')הטכני , בהתאם לדרישות החוזה/המפרט  2022ייצור

  _____________________________________ :(שם ודגם)הטרקטור המוצע 

 .גיר אוטומט 

 קבינה סגורה 

 מזגן 

 רדיו 

 לעגלה נגררת עם מהפך )מערכת הדראולית, חשמל(. םחיבורי 

  מערכתPTO  עצמאית 

 כף קדמית 

  כ"ס לפחות  70מנוע 

  4הנעהX4 

 

 יש לצרף מפרט טכני רשמי מלא של הטרקטור המוצע. *
 .(להלן: "המחירון")יש לצרף מחירון חלפים רשמי לדגם הטרקטור המוצע  *
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 חתימת המשתתף

  חתימת המשתף:

 

 

 :ההצעה
 

 ההצעה הפריט

 ₪, על כל אביזריו בהתאם למפרט מחיר לטרקטור

 מע״מ. לפני

 אחוז ______  אחוז הנחה אחיד על כל החלקים במחירון

חודשים מיום  12מינימום )תקופת שירותי אחריות 

 (.אספקת הטרקטור

 חודשים ______ 

 500שירות טיפולים לפי שעות מנוע, טיפול כל 

 (שעות מנוע 2000מינימום )שעות מנוע 

 שעות מנוע ______ 

 

 הערות:
  12על הזוכה לספק למועצה שירותי אחריות עבור הטרקטור, לתקופה מזערית של  .1

חודשים שתחילתם בתום אספקת הטרקטור בפועל לשביעות רצונה המלאה של המועצה, 
עבור  (שעות מנוע 500טיפולים כל )שעות מנוע  2000וזאת עד לשירות טיפולים מינימלי של 

 הטרקטור.

החלפים שיספק היבואן למועצה עבור הטרקטור המוצע, במסגרת האחריות, יהיו  .2
בלבד. מקורייםחלפים 
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 . חתימת המשתף:

 

 

 37/2022מכרז מס' 
 מסמך ג'
 ההסכם

 חוזה התקשרות
 2022שנת  ____________________________ לחודש _____ שנערך ונחתם במצפה רמון ביום

 -בין-

 , מצפה רמוןא' 2נחל סלעית מועצה מקומית מצפה רמון מרח' 

 (להלן: "המועצה" )

 ;מצד אחד

 -לבין-

 (להלן: "הספק")

 ;מצד שני

 עבור מועצה מקומית מצפה רמון לרכישת טרקטור 37/2022פרסמה את מכרז פומבי והמועצה  הואיל

 ; ("המכרזלהלן: ")

 הצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת המכרז, כמו גם עלוהספק הגיש הצעה למכרז ועל בסיס  והואיל

בסיס הצעת המחיר שהגיש, המליצה ועדת המכרזים על הצעתו כזוכה במכרז וראש המועצה 

 אישר את המלצת ועדת המכרזים;

 וכחלק מתנאי המכרז הספק הזוכה יחתום עם המועצה על החוזה זה; והואיל

 קמן:לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדל

 מבוא .1
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו. .1.1
 כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. .1.2
 חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל. .1.3
 משמעו אף כאילו נאמר בלשון יחיד, ולהיפך.כל האמור בחוזה זה בלשון רבים,  .1.4

המסמכים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד  .1.5
 מחוזה זה:
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 . חתימת המשתף:

 

 

 מסמכי המכרז כולם והצעת הספק. .1.5.1
 מפרט טכני בסיסי.- 'נספח א .1.5.2
בלתי נפרד יצורף אחרי הזכייה כחלק )מפרט טכני של הטרקטור שהוצע ואושר.  - 'נספח ב .1.5.3

 .מההסכם
 

 כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "החוזה".

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .1.6

 התנאים הכלליים של המכרז. - "תנאי המכרז"

 לרבות נציגיו של הספק, עובדיו, שליחיו ומורשיו. - "הספק"

 הצהרות הספק .2

 מצהיר בזאת כדלקמן:הספק 

כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם,    .2.1
הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את האספקה והשירותים 

 הנלווים לה על פי כל האמור בהם.

מטעמו במסגרת האספקה והשירותים הנלווים לה, כי בידיו, ובידי כל הגורמים למיניהם שיפעלו    .2.2
כל האישורים, הרישיונות וכיו"ב הדרושים לצורך אספקת הטרקטור, במידה שרישיונות כאמור 

 פי הדין, וכי ידאג לביצוע כל הפעולות הנדרשות לקיום רישיונות כאמור.-נדרשים על

 מהות ההתקשרות .3

כרז ואשר פרטיו מצורפים להסכם זה הספק יספק למועצה את הטרקטור שאושר במסגרת המ .3.1
 .("הטרקטור: "להלן)כנספח ב' 

חודשים מיום  3ניתן לספק את הטרקטור תוך   .31/12/22לא יאוחר מה אספקת הטרקטור תהא  .3.2
אישור ההזמנה ובתנאי שהחשבונית תופק ביום ההזמנה או התשלום המאוחר מבניהם ולא יאוחר 

 .31/12/2022מה 

חודשים  12על הזוכה לספק למועצה שירותי אחריות עבור הטרקטור, לתקופה מזערית של  .3.3
שתחילתם בתום אספקת הטרקטור בפועל לשביעות רצונה המלאה של המועצה, ועד שירות 

עבור הטרקטור, בהתאם  (שעות מנוע 500טיפולים כל )שעות מנוע  2000טיפולים מינימלי של 
 להצעתו במכרז.

במהלך תקופת האחריות, הספק מתחייב לתקן או להחליף בחדש כל ציוד ו/או חלקים אשר ימצאו    .3.4
לקויים, פגומים או בלתי תקינים בטרקטור בציוד ו/או בחלפים. כל חלק פגום, יוחלף בחלק חדש 

שעות. קביעת המזמין לעניין אי תקינות  24מיד עם הודעת המזמין על כך ולא יאוחר מפרק זמן של 
 יוד תהא סופית ותחייב את הספק.הצ

תיקן הספק ו/או החליף במסגרת התחייבותו חלק לקוי או פגום יחול מנין תקופת האחריות על  .3.5
 החלק מוחלף או המותקן, מיום ביצוע התיקון או ההחלפה.

ישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון ו/או ההחלפה במתכונת שהובהרה יהספק  .3.6
 לעיל.
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מתחייב להחזיק ברשותו ועל חשבונו מלאי מספיק של חלפים וציוד לצורך מילוי הספק  .3.7
 התחייבויותיו ברציפות וביעילות.

הספק יהא אחראי לביקורת איכות לטרקטור על ידו טרם אספקתו ויישא באחריות מוחלטת בגין  .3.8
 .פגמים גלויים, פג תוקף ו/או איכות ירודה באם יתגלו על ידי המועצה לאחר המסירה

המועצה תוכל לעשות שימוש במוסך הספק לצורך ביצוע תיקונים והחלפת חלקים לפי הצורך.  .3.9
 תיקונים והחלפת חלקים הכלולים בתקופת האחריות יהיו ללא תשלום מצד המועצה.

לכל יום איחור, ₪  500ימי עבודה באספקת הטרקטור יגרור אחריו קנס בסך  3יובהר, כי איחור בן  .3.10
 המגיעה לספק במסגרת חוזה זה. אשר יקוזז מהתמורה

הספק יסתייע בעובדים מיומנים ומקצועיים בעלי ניסיון מוכח בכל הנוגע לביצוע תיקונים  .3.11
 בתקופת האחריות, אשר יופעלו על ידו בהתאם להוראות הדין.

 אי קיום יחסי עובד מעביד .4

עובדים, ועובדיו הספק מצהיר בזה כי בהתקשרותו עם המועצה הוא יפעל כספק עצמאי המעסיק  .4.1
שיועסקו בביצוע האספקה והשירותים הנלווים לה לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד 

 ומעסיק עם המועצה.

הצדדים מצהירים בזה כי התמורה שתשלם המועצה לספק בעד שירותיו נקבעה בהתחשב בעובדה  .4.2
הבלעדית והמוחלטת בכל שהספק הינו גוף משפטי ועצמאי, ועליו בלבד תחול האחריות המלאה, 

מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למי מעובדיו תוך כדי או עקב 
 ביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה.-ביצוע או עקב אי

עוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו למועצה, בגין ההתקשרות עם הספק ו/או בגין סיומה, כל עלויות  .4.3
רבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד", מכל מין וסוג שהוא. הצדדים נוספות, ל

מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בחוזה זה הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה 
 למועצה בכל הקשור להתקשרות עם הספק ו/או לסיום ההתקשרות.

מוסמכת, בין על פי פנייה שתוגש על ידי הספק  היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות .4.4
ובין על פי פניית כל גורם אחר, כי בין מי מעובדי הספק לבין המועצה נוצרו יחסי עובד ומעסיק, 

 ישפה הספק את המועצה בגין כל הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק שייגרם לה.

 התמורה לספק .5

חוזה זה לשביעות רצון המועצה, תשלם בתמורה לביצוע האספקה והשירותים הנלווים לה על פי  .5.1
 מע"מ כדין.  , כוללתהמועצה לספק כמפורט בהצעתו שהוגשה ואושרה במכרז

 התמורה תשלום בשלבים כדלקמן: .5.2

 ימים מיום הזמנת הטרקטור, בכפוף להמצאת 14מסך התמורה ישולמו בתוך  30% .5.2.1
 חשבונית על ידי הספק ואישורה על ידי המועצה.

 יום מיום אספקת הטרקטור בפועל, בכפוף להמצאת חשבונית על 14ישולמו בתוך  70% .5.2.2
 ידי הספק ואישורה על ידי המועצה.
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מובהר כי התמורה דלעיל הינה סופית וכוללת את כל הוצאות הספק לרבות הובלת ואספקה של  .5.3
הטרקטור למיקום עליו תורה המועצה ללא נסיעה בו. עוד מובהר כי התמורה לא תשתנה מכל 

 לרבות לא שינויים במדד או בשערי מטבע.סיבה שהיא 

ימים מקבלת  7כל חשבון ייבדק על ידי המועצה ויאושר לתשלום או שיצאו בגינו הערות תוך  .5.4
 החשבון.

כתנאי מוקדם לבצוע תשלומים לקבלן לפי הסכם זה, ימציא הקבלן לגזבר המועצה העתק מאומת  .5.5
 של כל אלה:

 .1975-ך מוסף התשל"ותעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ער .5.5.1

או מרואה  1976-אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .5.5.2
חשבון או מיועץ מס, לפיו הקבלן מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרישומים 
שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ולפי החוק, וכמו כן שהקבלן נוהג לדווח לפקיד השומה 

 הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי כל דין.על 

 אישור על ניכוי מס במקור. .5.5.3

 אחריות, ביטוח ושיפוי בנזיקין .6

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  .6.1
כלשהו ו/או לעובדי הספק ו/או  להיגרם למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי

לקבלני משנה מטעם הספק ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 
הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או לכל נזק ו/או אובדן הנובע ו/או בקשר התחייבויות 

 הספק ו/או לטרקטור ו/או למערכותיו ו/או שירותים נלווים.

יהיה אחראי כלפי המועצה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או הספק לבדו  .6.2
שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או לטרקטור ו/או למערכותיו ו/או ציוד ואביזרים נלווים 
עד לסיום אספקתם ו/או התקנתם וקבלתם ע"י המועצה באמצעות נציגה הרשמי ולשביעות רצונה 

מבלי לגרוע מהאמור, האחריות כאמור לעיל תחול גם במתן שירותים נלווים  המלא של המועצה.
במידה והנ"ל יצאו מחזקת המועצה ויועברו לספק על מנת שיערוך טיפולים ו/או ביקורות ו/או 
תיקונים ו/או אחזקה ומתן שירותים נלווים ע"י הספק ו/או ע"י מי מטעמו לטרקטור לצורך 

 השירותים נשוא החוזה.

מתחייב לשפות ו/או לפצות את המועצה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל הספק  .6.3
עליה ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הספק מכוח האמור 
לעיל לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. המועצה תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו 

 להתגונן.

ית לקזז מן התשלומים אשר הספק זכאי להם מכוח חוזה זה ו/או מכל סיבה אחרת המועצה רשא .6.4
סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו 
של הספק כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו 

 של הספק כאמור לעיל.

גרוע מאחריותו של הספק כאמור לעיל, הספק יערוך ביטוחים מתאימים לכיסוי כלל מבלי ל .6.5
 פעולותיו במסגרת הסכם זה. 
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 העברת זכויות .7

פי -הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על
מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע חוזה זה, כולן או מקצתן. כמו כן, הספק לא יהיה רשאי לאצול 

 האספקה והשירותים הנלווים לה, כולם או מקצתם, לכל צד ג' שהוא.

 הפרות ופיצויים .8

ימים  3הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא יסודית ולא תיקן ההפרה תוך  .8.1
זה לאלתר, זאת בנוסף לאחר שקיבל דרישה לכך מאת המועצה תהא המועצה זכאית לבטל חוזה 

 לכל סעד שתהא זכאית לו על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

גביית פיצויים בכל דרך אחרת לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ולא יגרעו  .8.2
מזכותה של המועצה לבטל את ההתקשרות עם הספק ולהתקשר עם גורם אחר ו/או לפעול בכל 

 .דרך אחרת על פי שיקול דעתה

בשל הפרה יסודית של הספק, יישא הספק לבדו בכל נזקיו כתוצאה  8.1בוטל החוזה כאמור בסעיף  .8.3
 מביטול החוזה, לרבות הוצאותיו הנובעות מהתחייבויותיו החתומות כלפי צדדים שלישיים.

, (תרופות בשל הפרת חוזה)לצרכי חוזה זה "הפרה יסודית" תוגדר כמשמעה בחוק החוזים  .8.4
 ן בכל אחד מן המקרים הבאים:וכ 1970-התשל"א

 אי גילוי מידע מהותי על ידי הספק; .8.4.1

 נאמנות לחוזה זה ו/או למטרותיו;-גילוי של אי .8.4.2

הספק נכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או שמונה כונס נכסים זמני או  .8.4.3
 קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או שמונה מפרק זמני או קבוע לספק;

למועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותוך מתן הודעה מוקדמת לספק, כי עקב אם יתברר  .8.4.4
 הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של החוזה לבלתי חוקי או לבלתי אפשרי.

אם כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הספק ו/או מי מטעמו האספקה ומתן השירותים  .8.4.5
 הנלווים לה לא יכולים להתבצע באופן סביר ובטוח.

והספק לא ימלא את אחת מחובותיו לבצוע האספקה והשירותים הנלווים לה בהתאם  במידה .8.5
לחוזה זה ונספחיו כולם או חלקם, או לא ימלא את הוראות המועצה ו/או מי מטעמה, מוסכם כי 
המועצה, לפי שיקול דעתה, רשאית לקנוס את הספק ולקזז מחשבונותיו עבור ביצוע האספקה 

 כולה/חלקה.

 סודיות .9

מתחייב לשמור בסוד, ולא ולמסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה ו/או מסמך שיגיעו הספק 
אליו בקשר לאספקה ולמתן השירותים הנלווים לה וזאת במהלך ביצוע האספקה והשירותים ולאחריהם. 

ו/או הפועלים הספק מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו 
 מטעמו.
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 שונות .10

המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב ובין שאינו  .10.1
קצוב, המגיע לה מהספק על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין. הוראות 

 בכל דרך אחרת.סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את החוב האמור 

 -הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  .10.2
אין בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד 

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה לפי חוזה זה.

מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא הסכמה מצד המועצה ו/או המנהל לסטות  .10.3
 ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או מטעמה לא יפגעו  .10.4
בזכויותיה של המועצה, לא ישמשו לספק צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הספק, 

 וויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיה.ולא ייחשבו כ

כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים  .10.5
 והספק יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

צה לא תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין המועצה לספק במלואו, וכי המוע .10.6
תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל 

 פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח  .10.7
 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72עה לנמען בתוך לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגי

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 המועצה
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 . חתימת המשתף:

 

 

 

 א'

 מפרט טכני

 להלן מאפייני הטרקטור המבוקש:

 .2022טרקטור חדש שנת ייצור  .1

 , נועל דיפרנציאלי אחורי.4X4הנעה  .2
 כ"ס לפחות. 70פעימות בעל הספק של  4מנוע דיזל מקורר מים,  .3
 טון לפחות. 4בעל כושר גרירה של  .4
 מעלות). 55הגה כוח הידראולי עם מוט הגה מתכוונן (זווית הגוי לפחות  .5
 דיסקים טבולים בשמן. .6

 .צמיגים פניאומאטיים רדיאליים .7

 .מ לפחות"מ 330מרווח גחון  .8

 .ליטר לפחות 40נפח מיכל דלק  .9
 הילוכים אחורה. 8הילוכים קדימה ולפחות  12ממסרת הילוכים סינכרונית בעלת לפחות  .10
 קמ"ש. 40יכולת תנועה במהירות  .11

 ). reverserידית נסיעה קדימה ולאחור (  .12
 נעילת דיפרנציאל .13
 p.t.oמעביר כח  .14
 יציאות שמן 4סלקטורים +  2 .15
 ק"ג. 3200נקודות + מייצבים, כושר הרמה בזרועות לא יפחת מ  3ריתום  .16
 דלתות ומיזוג אויר 2קבינה סגורה בעלת  .17
 כיסא אורתופדי מקורי .18
 מראות צד ומראה פנימית .19
 יצול גרירה לריתום נגררים .20
 + אחריות שנתיים V 12מצבר  .21
 מערכת תאורה כחוק + שקע תאורה תקני לנגרר .22
 ק"ג. 100סט משקולות קדמי כולל מתקן לחיבור משקולות במשקל שלא יפחת מ  .23
 ליטר. 160נפח מיכל דלק שלא יפחת מ  .24
 מפעיל + ארגז לאחסון כלים. ספר .25

אופייניים לכלי מסוג .בתנאי אבק ,קרינת השמש ,על הטרקטור להתאים לעבודה תחת גשם  .26
 מעלות. 5-45זה ובטמפרטורות סביבה של 

 תיבת הילוכים אוטומטית. .27
 שעות מנוע בהתאם להוראות היצרן. 500טיפולים כל  .28
שעות מנוע לפחות (המוקדם מבניהם). 2000אחריות לשנה לפחות או  .29
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 . חתימת המשתף:

 

 

 נספח ב׳

 מפרט טכני של הטרקטור שהוצע ואושר

 (יצורף לאחר הזכייה)
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