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המרכז לבריאות הנפש שער מנשה (להלן" :המזמין") מזמינה בזאת יצרני/יבואני/משווקי טרקטורים
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 .0לוח זמנים למכרז
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מועד פרסום המכרז
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מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים
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 .0.0המזמין שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים
לעיל בהודעה שתישלח לספקים ,ולא תהיה למי מהספקים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

לשימת לב המציעים – נתקבל אישור וועדת חריגים מיום  37.6.02לפרסם
מכרז זה בטרם אישור תקציבי.
ההתקשרות בפועל עם הזוכה במכרז תבוצע רק לאחר אישור תקציבי.
 .3הגדרות:
 .3.0טרקטור -כלי תחבורה העונה על כל תנאי המפרט הטכני כמפורט בנספח א'.
" .3.3הסכם ההתקשרות"  -הסכם ההתקשרות לאספקת הטובין המצורף כנספח ו' למכרז
זה .לא יהיה ניתן להתחשב בכל שינוי בהסכם זה ,וההסכם ייקרא בנוסח המצורף
למכרז זה ,אלא אם השינוי נערך על-ידי המזמין.
" .3.2הצעה" – תשובת המציע שהוגשה למזמין כמענה למכרז.
" .3.2ועדת המכרזים"  -וועדת המכרזים אצל המזמין.
" .3.1זוכה" – מציע אשר ייבחר על ידי ועדת המכרזים לספק את הטובין לפי מכרז זה.
" .3.2מזמין" – המרכז לבריאות הנפש שער מנשה.
" .3.7מכרז" – מכרז מספר  10/3102על נספחיו ,לרבות קבצי הבהרות ,אם יהיו כאלה.
" .3..מציע" או "ספק"  -רוכש מסמכי המכרז המגיש הצעה כמענה למכרז.
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 .2תיאור כללי של המכרז
 .2.0כללי
 .2.0.0המכרז הנו לרכישת טרקטור לכיסוח דשא.
 .2.0.3פעילות הטרקטור– הטרקטור מיועד לשמש את המזמין לכיסוח מדשאות בשטחו .מדובר
בשטח רחב היקף של כ 211 -דונם לכיסוח על בסיס שוטף בתנאי שטח שונים.

 .4תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
.2.0

אחריות לטרקטור
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.2.0.0

אחריות הזוכה לטרקטור תהיה עפ"י האחריות שהיצרן/היבואן מעניק ולכל הפחות למשך
שנתיים שתחילתן בתום הקבלה הסופית של הטרקטור (להלן" :תקופת האחריות") ,וכוללת
בין היתר ,הדרכה וליווי בשימוש בטרקטור ובציוד הנלווה ,שרותי תחזוקה מונעת ותיקוני
תקלות לשביעות רצון המזמין בכל המכלולים המרכיבים את הטרקטור לרבות אספקת חלקי
חילוף.

.2.0.3

למען הסר ספק ,בתקופת האחריות ,תינתן אחריות יצרן (ולחילופין על ידי היבואן/הזוכה)
בהיקף שלא יפחת מהיקף האחריות הנהוג בשוק הטרקטורים ,כפי שהיא מפורטת בספר הרכב
המצורף לרוכשים במועד קבלת הטרקטור.

.2.0.2

מובהר בזאת כי האחריות הינה לטובת המזמין בלבד ותישאר בתוקפה כל עוד הטרקטור
בבעלות המזמין.

.2.0.2

המציע מתחייב ,במידה ואינו היצרן ,כי ברשותו הסכמי תמיכה מתאימים ,עם היצרן ויצרני
הציוד הנלווה וכי ,הסכמים אלה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת האחריות.

.2.0.1

המציע מתחייב לעמוד באופן מדויק בכל דרישות החוק ,חוקי העזר ,תקנות ,צווים ,כללים,
הוראות וכל דרישה אחרת אשר נקבעו או יקבעו ע"י רשות מוסמכת ,והעשויים להיות
רלבנטיים לביצוע התחייבויותיו .המציע מתחייב לקבל מהגורם המוסמך כל היתר ו/או רישיון
ו/או אישור ו/או הסמכה הנדרשים על פי דין או עפ"י הוראות הסכם זה.

.2.0.2

במהלך תקופת האחריות יעמיד המציע לרשות המזמין מוקד טלפוני פעיל בכל יום במהלך
שעות העבודה וכן מוקד לטיפול בתקלות-בשעות העבודה המקובלות.

.2.0.7

המציע יהיה אחראי כלפי המזמין ,כי הטרקטור על כל הציוד או המערכת המסופקת על ידו,
האביזרים והחלפים יפעלו בתקינות ויעמדו בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט הטכני ולתנאי
המכרז ויהיו ללא פגם.

.2.0..

במהלך תקופת האחריות ,המציע הזוכה מתחייב לתקן או להחליף בחדש כל ציוד ו/או חלקים
אשר ימצאו לקויים ,פגומים או בלתי תקינים בטרקטור בציוד ו/או בחלפים .כל חלק פגום,
יוחלף בחלק חדש מיד עם הודעת המזמין על כך ולא יאוחר מפרק זמן של  32שעות .קביעת
המזמין לעניין אי תקינות הציוד תהא סופית ותחייב את המציע.

.2.0.4

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

 .2.0.01המציע יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון ו/או ההחלפה במתכונת
שהובהרה לעיל.
 .2.0.00תיקון תקלה בטרקטור תוך החזרה למצב תקין יתבצע לא יאוחר מ 32-שעות מקבלת קריאה
לביצוע התיקון על ידי המזמין.
 .2.0.03המציע מתחייב להחזיק ברשותו ועל חשבונו מלאי מספיק של חלפים וציוד לצורך מילוי
התחייבויותיו ברציפות וביעילות.
 .2.0.02אחריות הספק לטרקטור לא תיגרע גם אם הטרקטור יתוחזק במוסכים הפנימיים שמופעלים
על-ידי כל גורם ממשלתי ,ובתנאי שהתחזוקה תתבצע בהתאם להוראות היצרן.
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.2.3

הנחה קבועה על מחיר טיפולים
הספק מתחייב לתת למזמין הנחה קבועה במחיר הטיפולים השוטפים (על פי הנחיות היצרן
בהתאם לשעות מנוע) בשיעור של  05 %למשך תקופה של ארבע שנים ממועד חתימת הסכם
ההתקשרות.

.2.2

אישורים ותעודות אודות המציע
על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאים המפורטים להלן,
וכל אישור נוסף הנדרש לפי כל חוק .אין בסעיף זה כדי לצמצם מדרישות המסמכים המפורטים
בשאר סעיפי המכרז ,ולא תישמע טענתו של מציע שהצעתו לא מכילה את כל המסמכים הנדרשים
לפי מכרז זה:
.2.2.0

המציע הוא יבואן רכב מורשה לטרקטורים מטעם משרד התחבורה/החקלאות בתוקף
ביום הגשת ההצעה.

.2.2.3

במידה והמציע הינו תאגיד עליו לצרף להצעתו העתק אישור ,על היותו רשום במרשם
המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו ,ככל שמתנהל מרשם כאמור ,ולגבי תאגיד ע"פ
חוק – יש לצרף מסמך המעיד על היותו תאגיד ע"פ חוק כאמור.
אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו ,שמם וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

.2.2.2

אישור מרשם החברות לפיו שילם את האגרה השנתית והגיש את הדוח השנתי ,כנדרש
בחוק החברות התשנ"ט.0444-
במידה והמציע הינו עמותה יש לצרף אישור בדבר ניהול תקין.
במידה והמציע הינו עוסק מורשה ,יש לצרף תעודת עוסק מורשה.

.2.2

אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו0472-

.2.2.0

אישור פקיד מורשה ,או יועץ מס המעיד על כך שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או
שהוא פטור מלנהל ,ושהוא נוהג לדווח על הכנסותיו ,וכן שהוא מדווח על עסקאות
שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.0471-

.2.2.3

תצהיר ,מאושר על ידי עורך דין ,לעניין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום
כדין בנוסח המצורף כנספח ג' בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים,
התשנ"א – ( 0440להלן – חוק עובדים זרים) ו/או חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – 04.7
(להלן – חוק שכר מינימום) ,לפיו עד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המציע וכל
בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום
ו/או חוק עובדים זרים ,ו באם הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות
כאמור ,אזי במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.

.2.1

מפרט מינימלי
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כל טרקטור שיוצע על ידי הספק במכרז יהיה בעל כל האפיונים המופיעים בנספח א'  -מפרט
מינימלי .בנוסף ,על הטרקטור לעמוד בכל דרישות הדין לרבות פקודת התעבורה והתקנות
שהותקנו מכוחה ,כולל הצהרה לגבי דרגת זיהום האוויר של הטרקטור.
המזמין רשאי לדרוש ,בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,הבהרות מהספק ביחס לעמידת
הצעתו בתנאי סעיף זה במועד הגשת ההצעה .הצעה ביחס לטרקטור שלא יעמוד בדרישות לא
תיבדק.
.2.2

מובהר בזאת כי הצעה שלא יצורפו לה כל המסמכים המפורטים בסעיף זה – לא תיבדק .כמו
כן ,מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לצמצם מדרישות המסמכים המפורטים בשאר
סעיפי המכרז ,ולא תישמע טענתו של מציע שהצעתו לא מכילה את כל המסמכים הנדרשים
לפי סעיפי המכרז האחרים.

 .5מסמכים ואישורים שיצורפו להצעה
.1.0

אין בסעיף זה כדי לצמצם מדרישות המסמכים והאישורים המפורטים ביתר סעיפי המכרז,
ולא תישמע טענתו של מציע שהצעתו לא מכילה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים
להוכחת עמידתו בתנאי מכרז זה או להוכחת הפרטים המופיעים בהצעתו.

.1.3

כל מסמכי המכרז (חוברת המכרז) ,לרבות ההסכם שבחוברת זו ,כאשר כל עמוד ממסמכי
המכרז (חוברת המכרז) חתום בראשי תיבות בידי המורשים להתחייב מטעם המציע ,ואם
המציע הוא תאגיד ,גם יוחתם בחותמת המציע.

.1.2

כל המסמכים האישורים שפורטו לעיל בסעיפים  - 4.2-4.4כולל כל האישורים והתעודות
אודות המציע.

.1.2

להצעה יצורף מחירון הרכב הרשמי של היבואן וקטלוג היצרן של דגם הטרקטור המוצע.

.1.1

מציע המעוניין לקבל העדפה לפי תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) ,התשנ"ה-
 ,0441יצרף להצעתו אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור המרכיב הישראלי ,כהגדרתו
בתקנות האמורות ,ממחיר הצעתו .צירוף האישור האמור להצעה הינו תנאי הכרחי לקבלת
ההעדפה לפי התקנות האמורות .יובהר כי במקרה של סתירה או אי-התאמה בין דרישות
החוק האמור לבין המפורט להלן בסעיף זה ,גוברות הוראות החוק ,ועל המציע לבדוק את
התאמת האישור להוראותיו.

.1.2

מציע המעוניין לקבל העדפה לפי סעיף 3ב' לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב( 0443-להלן – חוק
חובת המכרזים) לעניין עידוד נשים בעסקים ,יצרף להצעתו אישור של רואה חשבון כי המציע
הינו עסק בשליטת אישה כמשמעותו בחוק חובת המכרזים .בנוסף ,יצרף המציע להצעתו
תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה כמשמעותו בחוק חובת המכרזים.
צירוף האישורים האמורים להצעה הינו תנאי הכרחי לקבלת ההעדפה לפי התקנות האמורות.
יובהר ,כי במקרה של סתירה או אי-התאמה בין דרישות החוק האמור לבין המפורט להלן
בסעיף זה ,גוברות הוראות החוק ,ועל המציע לבדוק את התאמת האישור להוראותיו.
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.1.7

מובהר כי האחריות לצירוף כל המסמכים על המציע בלבד .לשם הנוחות בלבד ,המציע יוכל
להסתייע בטבלת העזר בעמ' .0.

 .6אופן הגשת ההצעות
.2.0

הגשת ההצעה פירושה ,כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים המקדימים המפורטים
במסמכי המכרז ,הסכים לכל תנאי המכרז וכי בטרם הגיש את הצעתו ,קיבל את מלוא המידע
האפשרי ,מאשר את נכונות כל הנתונים ,הפרטים והעובדות המסופקים על ידו ,ולפיכך יהא
מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל
פרטיו וחלקיו.

.2.3

כמו כן ,בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל,
לרבות אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור ,את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את
כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים .המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה ( 2א)
לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג.0442 -

.2.2

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המזמין– בי"ח לבר"ן שער מנשה ,ד.נ .חפר ,בשעות
העבודה הרגילות ,תמורת תשלום בסך של  ₪311שלא יוחזרו בשום מקרה .התשלום יעשה
באמצעות שובר לתשלום בבנק הדואר ,לחשבון מס' ( 1011171סניף ירושלים) המנוהל ע"ש
המרכז לבריאות הנפש שער מנשה .ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,במשרדי המזמין
או באתר האינטרנט  www.shaar-menashe.orgוכן באתר מינהל הרכש הממשלתי
.http://mr.gov.il

.2.2

בעת רכישת המכרז או הורדת מסמכי המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע (שם המציע,
טלפון ,פקס ,שם איש הקשר וכדומה) .הרישום יתבצע אצל הגב' ליאת גואטה במשרדי
המזמין בטלפון מספר .12-237.702

.2.1

ניתן להוריד את המסמכים מהאינטרנט ובלבד שהמציע ידאג לרישומו אצל המזמין כנדרש
בסעיף  6.5לעיל (למען הסר ספק ,במידה וישנם שינויים בין הנוסח המסופק על ידי המשרד
ובין הנוסח המופיע באינטרנט ,הנוסח המסופק על ידי המשרד הוא המחייב).

.2.2

על הספק להחזיר את כל מסמכי המכרז ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז.

.2.7

המחירים יהיו נקובים בשקלים לא כולל מס ערך מוסף.

.2..

על הספק לרכז את כל מסמכי המכרז ,במעטפה חלקה עליה יש לציין" :מכרז מס' 10/3102
עבור המרכז לבריאות הנפש בשער מנשה" בלבד ,ללא שם המציע או כל פרט אחר ,ולהניחה
בתיבת המכרזים בקומה ב' במשרדי המזמין בבניין הנהלה ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
ד.נ .חפר ,מיקוד  27.12בימים א' עד ה' בין השעות ( 02:11- 1.:11למעט ערבי חג ,חגים וימי
חול המועד) ,לא יאוחר מיום ה 35.8.02 -בשעה  03:11בצהריים(להלן" :היום
הקובע").

.2.4

לגבי כל שינוי ,תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז ,בין בגוף
המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת ,תהיה ועדת המכרזים רשאית ,בהתאם
לשיקול דעתה המוחלט בנדון ,לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:
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 .0לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;
.3לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.
.2לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.
.2לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר ,בכל מקרה של טעות
חישובית ,הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות
החישוביות כאמור .הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע ,תימסר למציע.

 .7שאלות או הבהרות למכרז
.7.0

נציג המזמין האחראי לבקשות לפי מכרז זה ,ואשר אליו יש להפנות את כל השאלות
והבירורים בקשר עם המכרז הוא מר אפרים שמאי ,מנהל מדור תחבורה אצל המזמין.

.7.3

כל פנייה בקשר עם המכרז תיעשה בכתב בלבד ,באמצעות דוא"ל:

efi@sm.health.gov.il

או פקס מספר  12 -237.034השאלות יתקבלו עד תאריך ....02 :שעה  ,03:11תוך ציון שם
הפונה ,שם המכרז וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים.
.7.2

לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה .התשובות יישלחו לכלל המציעים .המציע יצרף למסמכי
ההצעה את תשובות המזמין כאמור כשהן חתומות בחתימתו ,לאישור קבלתן ,הבנתן והבאת
האמור בהן בחשבון במסגרת הצעתו.

.7.2

באחריות הפונה לוודא כי פנייתו התקבלה באופן ובמועד הנדרשים .פנייה שתתקבל לאחר
המועד האמור לא תזכה להתייחסות.

.7.1

תשובות המזמין תינתנה אך ורק בכתב ,ורק תשובות כאמור תחייבנה את המזמין.

 .8מועד פקיעת ההצעה
תוקף ההצעות יהיה עד ( 031מאה ועשרים) יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות .המציע אינו
רשאי לחזור בו מהצעתו עד למועד האמור.

 .9אספקת הטרקטור
 .4.0המציע מתחייב לספק למזמין את כלי הרכב בתוך  41ימים קלנדריים מיום הוצאת ההזמנה
חתומה על ידי המזמין (להלן  -מועד אספקה) ,התשלום עבור רכישת הטרקטור יהיה בהתאם
להצעה.
 .4.3נגרם עיכוב באספקת הטרקטור למזמין מעל מס' הימים שהוגדרו לעיל ,ישלם המציע פיצוי
בסך  ₪ .11עבור כל יום פיגור .אם העיכוב נגרם מסיבות שלמציע אין שליטה עליהן
(והמזמין אישר כי אכן מדובר בנסיבות כאלה) ,ייקבע מועד אספקה חדש ,או שההזמנה
תבוטל  -הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין או נציגו .המזמין יהא רשאי לקזז כל סכום
פיצוי כאמור ממחיר ההזמנה.
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 .4.2הספק יעביר את הטרקטור לחצרי המזמין .עד למסירת הטרקטור למזמין ,המציע יהיה
אחראי לאחסונו הנאות ושמירתו.
 .4.2הספק מתחייב לספק ולמסור את הטרקטור במצב תקין בהתאם למפרט וללא פגם ,גלוי או
נסתר.
 .4.1הספק מתחייב להעביר את הטרקטור למקום שיורה עליו המזמין ,בתנאים הבאים:
.4.1.0

מתודלק לפחות ב 1 -ליטר דלק.

.4.1.3

ספר רכב.

.4.1.2

שני סטים של מפתחות.

 .4.2הספק מתחייב לקיים הדרכה מקיפה על ידי מדריך מוסמך ומיומן בהפעלת הטרקטור ,אשר
תועבר לצוות המזמין ,אצל המזמין ובתיאום עימו .ההדרכה תכלול כל נושא רלוונטי לתפעול
ותחזוקת הטרקטור וחלקיו.

 .01הצעת המחיר
 .01.0הצעת המחיר תוגש על גבי נספח ד' למכרז ,ותכיל את כל הפרטים הנדרשים בו ,ללא כל
הסתייגות או שינויים.
 .01.3הצעת המחיר תהיה בשקלים חדשים ,לא כולל מע"מ ,ותעמוד בתוקף עד למועד פקיעת
ההצעה (להלן – הצעת המחיר).
 .01.2הצעת המחיר תכלול את כל התמורה לה יהא זכאי הזוכה במכרז.
 .01.2להצעה יצורף מחירון הרכב הרשמי של היבואן וקטלוג היצרן של דגם הטרקטור המוצע.

 .00ערבות ביצוע והסכם
 .00.0הזוכה במכרז יידרש להפקיד אצל נציג המזמין ,תוך  7ימים מיום ההודעה על הזכייה ,וכתנאי
מוקדם להתקשרות מצד המזמין ,ערבות בנקאית אוטונומית/בלתי מותנית לטובת המזמין
בנוסח המצורף כנספח ה' בסכום המהווה  1%מסכום התמורה שנקב בה המציע בהצעתו
(להלן" :ערבות הביצוע").
 .00.3ערבות הביצוע תשמש כביטחון לקיום התחייבויות הזוכה על פי הסכם ההתקשרות .ערבות
הביצוע תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית וברת חילוט ,צמודה למדד המחירים לצרכן וניתנת
לגבייה על פי דרישה חד צדדית של המזמין ,וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן הזוכה כל סעד ו/או
פיצוי לפי כל דין.
 .00.2הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק
הפיקוח על עסקי הביטוח ,תשמ"א 04.0-ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות
למכרזים ממשלתיים .הערבות תהיה חתומה על ידי נציגי המוסד הבנקאי/חברת הביטוח.
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 .00.2לא הפקיד המציע הזוכה במכרז ערבות ביצוע כנדרש ובמועד ,ו/או לא מילא תנאי אחר
מהדרישות הנ"ל ,ייחשב הדבר כאי מילוי התחייבויותיו לפי מכרז זה והמזמין יהיה רשאי
לנקוט כנגדו בכל סעד העומד לו לפי כל דין.
 .00.1הערבות תוחזר לזוכה עם מילוי כל התחייבויותיו לשביעות רצונו של המזמין ובהתאם להסכם
ההתקשרות ולא פחות משלושה חודשים לאחר מועד אספקת הטרקטור.
 .00.2בתוך  7ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה ,ימציא הזוכה למזמין עותק חתום של
הסכם ההתקשרות .הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף למכרז כמות שהוא.
 .00.7לא המציא הזוכה את המסמכים הדרושים כאמור בסעיף זה במועדים הנקובים ,ייראו את
הזוכה כאילו ויתר על זכייתו במכרז ,והמזמין יהיה רשאי לבטל את הזכייה ולבחור בזוכה
אחר ללא כל הודעה.

04

זכויות המזמין
מבלי לגרוע מסמכויות המזמין לפי תנאי המכרז ולפי הוראות כל דין ,יהיה זכאי המזמין ,בין היתר:
 02.0לבטל את המכרז או לדחותו ,מסיבות תקציביות ,ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט.
 02.3לדחות כל אחד מן המועדים הקבועים במכרז ,לרבות המועד האחרון להגשת הצעות ,ככל
שימצא לנכון ,ואף מספר פעמים.
 02.2בכל עת עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לשנות כל תנאי מתנאי המכרז ובכלל זה תנאי
ההסכם ,בין אם מיוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות הבהרה מצד הספקים.
 02.2לברר עם מציע פרטים ,לדרוש הבהרות ו/או השלמות בקשר להצעתו ,וכן לדרוש כל פרט או נתון
הדרוש לצורך קבלת החלטה.
 02.1לפסול הצעה חלקית ,חסרה ,מותנית ,מסויגת ,מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות או
על הבנה מוטעית של הדרישות ,זולת אם החליט אחרת מנימוקים שירשמו בפרוטוקול.
 02.2לא לבחור כל הצעה שהיא ,והכול במטרה להבטיח את מרב היתרונות למזמין.
 02.7המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והוא יהיה
רשאי לקבל כל הצעה או כל חלק ממנה.
 02..אם לא תעלה ההתקשרות עם הזוכה או תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהי בכל שלב ,המזמין
יהיה רשאי לפנות למציע שדורג במקום הבא ולחתום אתו על הסכם התקשרות כאילו היה
הזוכה במכרז ,בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו של אותו מציע .לא הסכים לכך המציע שדורג
במקום השני  -יהיה המזמין רשאי לפנות למציע שדורג במקום השלישי וכן הלאה.
02.4

במידה והופסק ייצורו של דגם הרכב שנכלל בהצעת הספק הזוכה ,ו/או הוחלף הדגם האמור
בדגם חדש של היצרן ,כולל שינוי בתקני זיהום אוויר ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לרכוש
מהזוכה את הדגם החדש המחליף את הדגם שזכה במכרז ,וזאת בהתאם לשיקול דעת המזמין
ובלבד שהדגם החדש עומד בכל תנאי המכרז .כל שינוי של היצרן בדגם הרכב במהלך
ההתקשרות יובא בכתב לידיעת המזמין מיד עם היוודע דבר השינוי.
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מקום שיפוט ייחודי
כל תובענה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.
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נספח א' –

מפרט טכני
•
•
•
•
•

מנוע דיזל עד  21כ"ס
קבינה ממוזגת מקורית של היצרן
שולחן כיסוח מתחת לטרקטור  011ס"מ
הגה הידראולי קדמי
גיר הידרוסטטי

•

 P.T.Oע"י קרדן

•
•
•
•
•
•

הנעה קדמית 2X2
גלגלי בלון
מהירות עד  21קמ"ש
זמזם לנסיעה לאחור
סל הידראולי בנפח של עד  711ליטר
אחריות יצרן לתקופה מינימלית של שנתיים
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נספח ב'

הצהרת הספק -מכרז מס' 10/3102
אני הח"מ,

 ,מצהיר בזה כי קראתי את כל מסמכי המכרז ,לרבות תנאי המכרז,

והחוזה המצורף כחלק ממסמכי המכרז ,הבנתי אותם באופן מלא ,ואני מתחייב כי אם אוכרז
כזוכה במכרז ,אבצע את מלוא ההתחייבויות הנובעות מההתקשרות עם המזמין ,לפי כל תנאי
המכרז ,והחוזה.
בחנתי היטב את המפרט הטכני (להלן -המפרט הטכני) ,ואני מצהיר כי יש ביכולתי לספק את
הטרקטור על פי תנאי המכרז ובמועדים הקבועים במכרז.
ידוע לי היטב כי לעמידה בלוח הזמנים יש חשיבות רבה ,וכי כל איחור יגרום לנזקים משמעותיים
למזמין.
אני מצהיר כי אם אוכרז כזוכה ,אעמוד במועדים הקבועים בלוח הזמנים ,לשביעות רצונו של
המזמין.
אני מודע לכך כי נתקבל אישור וועדת חריגים מיום  37.6.02לפרסם מכרז זה בטרם אישור
תקציבי וכי ההתקשרות בפועל עם הזוכה במכרז תבוצע רק לאחר אישור תקציבי.

אני הח"מ ____________ מצהיר בזה כי אני הבעלים /מנהל כללי של חברת _________
ליבוא /שיווק טרקטורים בעלת רישיון יבוא מספר ____________
שכתובתה_______________________________ טלפון ____________________
ומורשה לחתום בשם החברה הנ"ל.

ולראיה באתי על החתום היום

________ לחודש _________ שנת __________

חתימת וחותמת הספק
____________________
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נספח ג'

תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין
א ני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .0הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע המבקש להתקשר עם
עורך מכרז מס'  10/3102לרכישה ותחזוקה של טרקטור (להלן" :המציע") .אני מצהיר/ה
כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .3בתצהירי זה ,משמעותם של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ( 0472 -להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי
משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
 .2המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
( .2למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה ,והכול בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים).
 המציע או "בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או
חוק שכר מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  10/3102לרכישת
טרקטור( .להלן" :מועד ההתקשרות").
 המציע או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים
זרים או חוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד
למועד ההתקשרות.
 המציע או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים
זרים או חוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד
למועד ההתקשרות.
 .1זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
תאריך
__________

חותמת ומספר רישיון עורך דין
_______________________

חתימה וחותמת
____________

אישור
א ני הח"מ ,________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ _____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
י/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
__________

_________________

תאריך
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נספח ד'

הצעת המציע למכרז 10/3102
אני הח"מ ________________ ,באמצעות נציגי המוסמך מר/גב' ______________ מתכבד
להגיש בזאת הצעה לביצוע העבודות נשוא המכרז הנ"ל ,בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.
יש בידינו את כל מסמכי המכרז ,המוכרים לנו והמובנים לנו היטב ,והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו
אותם היטב על השלכותיהם.
אנו מקבלים על עצמנו את הדרישות האמורות בתנאי המכרז ,ובמיוחד המפרט הטכני ,והחוזה
המצורף לחוברת המכרז.
באם נוכרז כזוכים במכרז ,אנו מתחייבים לחתום אתכם על החוזה בנוסח שבחוברת המכרז ,ולמלא
את התחייבויותינו על פי תנאי המכרז ,החוזה והצעתנו זו.
אנו מאשרים כי הצעת המחיר להלן בנספח זה הינה הסופית והמוחלטת (לא כולל מע"מ כדין) בגין
רכישת הטרקטור על כל מתקניו וכי לא נבקש לשנותו או להוסיף עליו.
הצעתנו הנה בהתאם לפירוט המצ"ב להצעתנו כחלק בלתי נפרד הימנה.
תוקף הצעתנו עד  031יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות בכפוף לסמכותה של ועדת
המכרזים להאריך את מועדי המכרז וההצעה לפי תנאי מכרז זה.

להלן פרטים מלאים אודות מגיש ההצעה:
שם המציע _______________________ :מס' תאגיד  /שותפות________________ :
שמות בעלי המניות  /שותפים___________ ______________ _______________ :
מספר עוסק מורשה_________________ :
כתובת המציע______________________ :
טלפון ____________ :פקס _____________ :דוא"ל____________________ :
שם האחראי מטעם המציע לקשר ישיר עם המזמין________________ :
טלפון האחראי _____________ :פקס _____________ :דוא"ל_____________________ :
שמות המוסמכים לחייב את התאגיד________________ __________________ :
(יש לצרף אישור עו"ד /רו"ח)
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הצעת המחיר  -מכרז 10/3102
הצעה לרכישת טרקטור לכיסוח דשא  ,4X4מחיר לא כולל מע"מ

שם המציע (יבואן) __________________
תוצרת הטרקטור _________________
דגם הטרקטור

__________________

נפח מנוע

_________________

א .מחיר טרקטור ע"פ מחירון בש"ח

הנחה ממחיר מחירון ב% -
סה"כ מחיר מוצע לטרקטור לא כולל מע"מ

_______________________

תקופת אחריות_______________ :
המחיר שלעיל כולל את התקנת כל האביזרים הנלווים.
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מצורף בזאת כל הנדרש לפי תנאי המכרז (לסמן ב: ) X-
[ ] הצהרה כי קראתי את מסמכי המכרז ,לפי הנוסח המצורף לחוברת המכרז ,וכי תנאי המכרז
מקובלים עליי ,לפי הנוסח המצ"ב כנספח ב';
[ ] תצהיר ,מאושר על ידי עורך דין ,לעניין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין
בנוסח המצורף כנספח ג';
[ ] הצעת המחיר שתוגש על פי נספח ד';
[ ] אישור יבואן רכב מורשה מטעם משרד התחבורה;
[ ] באם המציע הוא תאגיד ,אישור מרשם החברות לפיו שילם את האגרה השנתית והגיש את
הדוח השנתי ,כנדרש בחוק החברות התשנ"ט;0999-
[ ] באם המציע אינו תאגיד – אישור כנדרש בסעיף  4.2.2לעיל לגבי עמותה/עוסק מורשה;
[ ] באם המציע הוא תאגיד ,אישור עו"ד או רו"ח לגבי שמות המוסמכים לחייב את התאגיד
כאמור בנספח ד';
[ ] האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,התשל"ו;0976-
[ ] מחירון רכב רשמי של היבואן וקטלוג יצרן של הטרקטור המוצע;
[ ] מסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות ההסכם המצורף כשהם חתומים על ידי המציע ובחותמתו
הרשמית (אם הוא תאגיד).
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נספח ה'  :ערבות ביצוע
לכבוד
המרכז לבר"ן שער מנשה
ד.נ חפר27.12 ,
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________
(במילים _________________________________________________________________)
שיוצמד למדד*) _____________________________ מתאריך _________________________
(תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב") בקשר עם
הזמנה/חוזה ________________________________________________________
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  01יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום,
מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב
בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
שם הבנק/חב' הביטוח ______________________
___________________________________
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

________________________ _____________________________
הכתובת
השם
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
_____________
תאריך

_____________________
שם מלא

_______________________
חתימה וחותמת
חתימת הספק____________ :
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נספח ו'
הסכם
שנערך ביום __ לחודש_____ בשנת 3102
בין:
מצד אחד
המרכז לבריאות הנפש שער מנשה (להלן המזמין)
לבין( _____________________ :להלן הספק) מצד שני

הואיל

והמזמין

מעוניין

להגיע

לידי

הסכם

עם

הספק

בדבר

קניית

טרקטור

מתוצרת

................ומדגם  ..............כמפורט במכרז מספר  10/3102המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן –
המכרז);
והואיל והספק הגיש הצעה למכרז  , 10/3102המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן  -ההצעה) ,והתחייב
לבצע את הזכייה בהתאם לאמור במפרט הטכני (להלן -המפרט) ,בהתאם לתנאי המכרז ועל פי הצעתו ,ומעוניין
להגיע לידי הסכם עם המזמין כאמור לעיל ,והכול כאמור להלן בחוזה זה;
והואיל וועדת המכרזים בחרה בהצעת הספק ,בכפוף לחתימת הסכם זה ומילוי התנאים המוקדמים ליצירת
היחסים החוזיים ביניהם המפורטים בתנאי המכרז;
והואיל והספק התחייב לממש את זכייתו בהתאם לאמור בהסכם זה ,בהצעתו ובמכרז;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.0

כללי
 .0.0המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .0.3פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות המפרט המפורשות והמשתמעות בצורה
המלאה ביותר.
 .0.2כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.
 .0.2האמור ביחיד גם ברבים משמע וההיפך ,האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההיפך.
 .0.1כל התחייבויות הספק בהסכם ,לכל עניין שהוא ,מוסיפות על התחייבויותיו במסגרת הצעתו
ובמסגרת המכרז (ואינן מחליפות אותן) ,ולהיפך.
 .0.2חוזה זה מחליף חוזים קודמים ומוסיף עליהם .בכל מקרה של סתירה ,או אי התאמה בין חוזה זה
לחוזים קודמים ,יקבעו הוראות חוזה זה.

.3

הגדרות:
 .3.0טרקטור -כלי תחבורה העונה על כל תנאי המפרט הטכני כמפורט בנספח א'.
" .3.3הסכם ההתקשרות"  -הסכם התקשרות זה לאספקה ותחזוקת הטרקטור ,המצורף כנספח ו'
למכרז .לא יהיה ניתן להתחשב בכל שינוי בהסכם זה ,וההסכם ייקרא בנוסח המצורף למכרז זה,
אלא אם השינוי נערך על-ידי המזמין.
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" .3.2הצעה" – תשובת המציע שהוגשה למזמין כמענה למכרז.
" .3.2ועדת המכרזים"  -וועדת המכרזים אצל המזמין.
" .3.1זוכה" – מציע אשר ייבחר על ידי ועדת המכרזים לספק את הטובין לפי מכרז זה.
" .3.2מזמין" – המרכז לבריאות הנפש שער מנשה.
" .3.7מכרז" – מכרז מספר  10/3102על נספחיו ,לרבות קבצי הבהרות ,אם יהיו כאלה.
" .3..מציע" או "ספק" – הספק המתקשר כמפורט בכותרת הסכם ההתקשרות.

 .2מהות ההסכם:
2.0

הסכם זה הנו לרכישת טרקטור מכסח דשא בהתאם לתנאי מכרז  10/3102ועל פי ההצעה.

2.3

להסרת ספק ,מובהר כי ההתקשרות עם הספק היא של המזמין בלבד ואין בה או באמור בהסכם
זה כדי ליצור כל קשר חוזי או התחייבות כלשהי בין הספק לבין כל גורם אחר שאיננו המזמין.

 4אספקת הטרקטור
2.0

המציע מתחייב לספק למזמין את כלי הרכב בתוך  41ימים קלנדריים מיום הוצאת ההזמנה
חתומה על ידי המזמין (להלן  -מועד אספקה) ,התשלום עבור רכישת הטרקטור יהיה בהתאם
להצעה.

2.3

נגרם עיכוב באספקת הטרקטור למזמין מעל מס' הימים שהוגדרו לעיל ,ישלם המציע פיצוי בסך
 ₪ .11עבור כל יום פיגור .אם העיכוב נגרם מסיבות שלמציע אין שליטה עליהן (והמזמין אישר
כי אכן מדובר בנסיבות כאלה) ,ייקבע מועד אספקה חדש ,או שההזמנה תבוטל  -הכול לפי שיקול
דעתו הבלעדי של המזמין או נציגו .המזמין יהא רשאי לקזז כל סכום פיצוי כאמור ממחיר
ההזמנה.

2.2

הספק יעביר את הטרקטור לחצרי המזמין .עד למסירת הטרקטור למזמין ,המציע יהיה אחראי
לאחסונו הנאות ושמירתו.

2.2

הספק מתחייב לספק ולמסור את הטרקטור במצב תקין בהתאם למפרט וללא פגם ,גלוי או
נסתר.

2.1

הספק מתחייב להעביר את הטרקטור למקום שיורה עליו המזמין ,בתנאים הבאים:

2.2

2.1.0

מתודלק לפחות ב 1 -ליטר דלק.

2.1.3

ספר רכב.

2.1.2

שני סטים של מפתחות.

הספק מתחייב לקיים הדרכה מקיפה על ידי מדריך מוסמך ומיומן בהפעלת הטרקטור ,אשר
תועבר לצוות המזמין ,אצל המזמין ובתיאום עימו .ההדרכה תכלול כל נושא רלוונטי לתפעול
ותחזוקת הטרקטור וחלקיו.

2.7

על הטרקטור יסומן לחץ האוויר הנדרש בצמיגים וכן סימון למגבה.

 5אחריות לטרקטור
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1.0

אחריות הזוכה לטרקטור תהיה עפ"י האחריות שהיצרן/היבואן מעניק ולכל הפחות למשך
שנתיים שתחילתן בתום הקבלה הסופית של הטרקטור (להלן" :תקופת האחריות") ,וכוללת בין
היתר ,הדרכה וליווי בשימוש בטרקטור ובציוד הנלווה ,שרותי תחזוקה מונעת ותיקוני תקלות
לשביעות רצון המזמין בכל המכלולים המרכיבים את הטרקטור לרבות אספקת חלקי חילוף.

1.3

למען הסר ספק ,בתקופת האחריות ,תינתן אחריות יצרן (ולחילופין על ידי היבואן/הזוכה) בהיקף
שלא יפחת מהיקף האחריות הנהוג בשוק הטרקטורים ,כפי שהיא מפורטת בספר הרכב המצורף
לרוכשים במועד קבלת הטרקטור.

1.2

מובהר בזאת כי האחריות הינה לטובת המזמין בלבד ותישאר בתוקפה כל עוד הטרקטור בבעלות
המזמין.

1.2

המציע מתחייב ,במידה ואינו היצרן ,כי ברשותו הסכמי תמיכה מתאימים ,עם היצרן ויצרני
הציוד הנלווה וכי ,הסכמים אלה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת האחריות.

1.1

המציע מתחייב לעמוד באופן מדויק בכל דרישות החוק ,חוקי העזר ,תקנות ,צווים ,כללים,
הוראות וכל דרישה אחרת אשר נקבעו או יקבעו ע"י רשות מוסמכת ,והעשויים להיות רלבנטיים
לביצוע התחייבויותיו .המציע מתחייב לקבל מהגורם המוסמך כל היתר ו/או רישיון ו/או אישור
ו/או הסמכה הנדרשים על פי דין או עפ"י הוראות הסכם זה.

1.2

במהלך תקופת האחריות יעמיד המציע לרשות המזמין מוקד טלפוני פעיל בכל יום במהלך שעות
העבודה וכן מוקד לטיפול בתקלות-בשעות העבודה המקובלות.

1.7

המציע יהיה אחראי כלפי המזמין ,כי הטרקטור על כל הציוד או המערכת המסופקת על ידו,
האביזרים והחלפים יפעלו בתקינות ויעמדו בביצועים הנדרשים בהתאם למפרט הטכני ולתנאי
המכרז ויהיו ללא פגם.

1..

במהלך תקופת האחריות ,המציע הזוכה מתחייב לתקן או להחליף בחדש כל ציוד ו/או חלקים
אשר ימצאו לקויים ,פגומים או בלתי תקינים בטרקטור בציוד ו/או בחלפים .כל חלק פגום,
יוחלף בחלק חדש מיד עם הודעת המזמין על כך ולא יאוחר מפרק זמן של  32שעות .קביעת
המזמין לעניין אי תקינות הציוד תהא סופית ותחייב את המציע.

1.4

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

 1.01המציע יישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון ו/או ההחלפה במתכונת
שהובהרה לעיל.
 1.00תיקון תקלה בטרקטור תוך החזרה למצב תקין יתבצע לא יאוחר מ 32-שעות מקבלת קריאה
לביצוע התיקון על ידי המזמין.
 1.03המציע מתחייב להחזיק ברשותו ועל חשבונו מלאי מספיק של חלפים וציוד לצורך מילוי
התחייבויותיו ברציפות וביעילות.
 1.02אחריות ה ספק לטרקטור לא תיגרע גם אם הטרקטור יתוחזק במוסכים הפנימיים שמופעלים על-
ידי כל גורם ממשלתי ,ובתנאי שהתחזוקה תתבצע בהתאם להוראות היצרן.

6

הנחה קבועה על מחיר טיפולים
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הספק מתחייב לתת למזמין הנחה קבועה במחיר הטיפולים השוטפים (על פי הנחיות היצרן
בהתאם לשעות מנוע) בשיעור של  05 %למשך תקופה של ארבע שנים ממועד חתימת הסכם
ההתקשרות.

 7תשלום התמורה
7.0

התמורה עבור רכישת כלי הרכב תהיה בהתאם לקבוע בסעיף הצעת המחיר במכרז בתוספת
מע"מ כדין.

7.3

המרכז ישלם לספק ,בכפוף לאישור מנהל מדור תחבורה כי הטרקטור סופק ובהתאם לדרישות
המכרז.

7.2

התמ ורה האמורה לעיל ,היא סך כל התמורה שהספק יהא זכאי לה והיא מלאה וסופית ,ולא
תשונה מכל סיבה שהיא וכוללת כל הוצאה נלווית לספק ,אם וככל שהיתה.

7.2

התשלום יבוצע כנגד הצגת חשבונית מס כדין ,שוטף  21 +מיום אישור החשבונית לתשלום על ידי
המרכז.

7.1

סעיף התקציב להתקשרות.32-02-30-01 :

 8התחייבויות והצהרות הספק
 ..0הספק מצהיר ,כי הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו ,הבין אותם והוא מתחייב למלא אחר
כל תנאיו ודרישותיו של המכרז ושל ההצעה ,בדייקנות ,ביעילות ,במומחיות ובמיומנות לשביעות
רצון המזמין ,ובמועדים הקבועים במכרז או בהצעה ,לפי המוקדם שביניהם ,והכול בכפוף
להוראות הסכם זה.
..3

הספק מתחייב להדריך את אנשי המקצוע של המזמין או מי מטעמו בכל הקשור בצדדים
הטכניים והמקצועיים של הטרקטור.

..2

הספק מתחייב להעביר למזמין באופן שוטף (כל אימת שמתעדכן המידע):

..2

..2.0

רשימת החלפים לטרקטור המוצע ומחירונים מעודכנים שלהם.

..2.3

הוראות טכניות של היצרן וכן ספר רכב;

..2.2

ספר/רשימת הטיפולים הנדרשים לטרקטור שהוצע על ידו ,על פי מחזורי הטיפול (פירוט
כל הטיפולים והמחזוריות שלהם) ,ובכלל זה :פירוט הפעולות הנדרשות בכל טיפול וטיפול
וכן סוגי וכמויות השמנים הנדרשים בכל טיפול;

..2.2

שעתון הטיפולים ושעתון התיקונים;

מובהר כי ההתקשרות עם הספק היא של המזמין בלבד ואין בה או באמור בהסכם זה כדי ליצור
כל קשר חוזי או התחייבות כלשהי בין הספק לבין כל גורם אחר שאיננו המזמין.

 9שמירת סודיות:
4.0

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור ,או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה
שתגיע אליו בקשר עם חוזה זה ,או בתוקף חוזה זה ,תוך תקופת החוזה ,לפניו ,או לאחר מכן.

4.3

הספק מצהיר בזאת ,כי ידוע לו ,כי אי מילוי התחייבות על-פי הסכם זה ,מהווה עבירה לפי חוק
דיני העונשין (בטחון המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים) ,תשל"ז .0477 -
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4.2

הספק מתחייב לגרום לכך ,שהסודיות כאמור תישמר גם על-ידי עובדיו ,מנהליו ,סוכניו
והמועסקים על ידיו ,וכל מי שהחוזה כאמור יובא לידיעתו על-ידי הספק או באמצעותו.

 01הוראות קצין בטחון
הספק מתחייב לקיים את הוראות קצין הביטחון של המזמין ,כפי שיימסרו לו.

 00פיצויים מוסכמים
 00.0סופק טרקטור שלא עומד בדרישות המכרז או שנתגלתה בו תקלה ,ולא תיקן הספק את הטעון
תיקון בכדי שהטרקטור יעמוד בכל דרישות המכרז וההסכם ויסופק למזמין במועד שנקבע,
ישלם פיצוי בסך  - ₪ .11עבור כל יום איחור .סכום הפיצויים האמור יוצמד למדד המחירים
לצרכן מיום העיכוב עד ליום תשלום הסכום האמור בפועל.
 00.3למען הסר ספק ,מצהיר הספק שהוא מודע לחשיבות העמידה בלוח הזמנים שנקבעו ,שכן כל
איחור במועדים יגרום למזמין נזקים חמורים ,שיחייבו את הספק בפיצויים המוסכמים
הקבועים לעיל ,מבלי לגרוע מיתר הסעדים המוקנים למזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 00.2הפיצויים המוסכמים על פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים בגין הפרת התחייבויות הספק
המפורטות בהסכם זה וגבייתם תעשה בלא צורך בהוכחת נזק.
 00.2אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות המזמין לכל תרופה אחרת בגין הפרת
ההסכם ,לרבות פיצויים בגין נזק ,ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר לפיצויים המוסכמים ,אף אם
נגבו בדרך של קיזוז או חלוט הערבות הבנקאית.

 03קיזוז ,ניכוי ועכבון
 03.0מבלי לגרוע מזכויות המזמין לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין ,רשאי המזמין לקזז
ו/או לעכב אצלו תשלומים אשר יגיעו לספק או כל סכום מהם כנגד סכומים אשר יגיעו למזמין
מאת הספק.
 03.3מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה של גרימת נזק למזמין על ידי הספק ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,תהיה למזמין זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לספק את כל הסכומים
שהמזמין עלול לשאת בהם במקרה כזה ,לפי שיקול דעתו של המזמין.
 03.2המזמין רשאי לנכות כל סכום ,או חלק ממנו ,הרשום בחשבוניות שהספק הגיש ,אם המחיר
אינו לפי תנאי הסכם זה.

 02תרופות מצטברות
התרופות לרבות זכות הקיזוז והחלוט ,וכל הפעולות שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה
להפרת ההסכם בידי הספק ,הן מצטברות ,ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של
המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או על פי כל דין.

 04ערבות
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02.0

הספק יידרש להפקיד אצל נציג המזמין ,תוך  7ימים מיום ההודעה על הזכייה ,וכתנאי
מוקדם להתקשרות מצד המזמין ,ערבות בנקאית אוטונומית/בלתי מותנית לטובת
המזמין בנוסח המצורף כנספח ה' למכרז בסכום המהווה  1%מסכום התמורה שנקב בה
המציע בהצעתו (להלן" :ערבות הביצוע").

02.3

ערבות הביצוע תשמש כביטחון לקיום התחייבויות הזוכה על פי הסכם ההתקשרות.
ערבות הביצוע תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית וברת חילוט ,צמודה למדד המחירים
לצרכן וניתנת לגבייה על פי דרישה חד צדדית של המזמין ,וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן
הזוכה כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין.

02.2

הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ
חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,תשמ"א 04.0-ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר
למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים .הערבות תהיה חתומה על ידי נציגי המוסד
הבנקאי/חברת הביטוח.

02.2

לא הפקיד המציע הזוכה במכרז ערבות ביצוע כנדרש ובמועד ,ו/או לא מילא תנאי אחר
מהדרישות הנ"ל ,ייחשב הדבר כאי מילוי התחייבויותיו לפי מכרז זה והמזמין יהיה רשאי
לנקוט כנגדו בכל סעד העומד לו לפי כל דין.

02.1

הערבות תוחזר לזוכה עם מילוי כל התחייבויותיו לשביעות רצונו של המזמין ובהתאם
להסכם ההתקשרות ולא פחות משלושה חודשים לאחר מועד אספקת הטרקטור.

02.2

הערבות תהיה ניתנת לחלוט על ידי המזמין לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים,
לצורך גביית פיצויים אחרים המגיעים למזמין עקב הפרת ההסכם על ידי הספק ,או לצורך
כל תשלום אחר המגיע למזמין מהספק.

02.7

מובהר בזאת כי חלוט הערבות לא ייחשב כמלוא תשלום פיצויים מוסכמים מאת הספק
למזמין  .במידה וסכום הערבות נמוך מגובה הפיצויים המוסכמים אשר מגיעים למזמין,
יהיה זכאי המזמין לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חלוט הערבות
לבין מלוא סכום הפיצויים המוסכמים.

 05אחריות
01.0

הספק יהיה האחראי הבלעדי והיחידי לכל נזק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה מביצוע
הוראות הסכם זה ,למזמין ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו לרבות נזק ואובדן שייגרם בידי
עובדים ו/או כל מי שבא מכוחו או מטעמו של הספק .הספק ישלם למזמין או לצד שלישי,
דמי נזק ו/או פיצוי מלא על כל נזק ו/או אבדן כתוצאה מביצוע העבודות וכל הקשור בהן.

01.3

הספק ישלם למזמין או לצד שלישי ,דמי נזק ו/או פיצוי מלא על כל נזק ו/או אובדן ,כאמור
לעיל ,כתוצאה מביצוע הסכם זה וכל הקשור בו.

01.2

בנוסף לאמור לעיל ,הספק יישא באחריות להוצאות בגין האובדן ו/או הנזק שנגרם
לטרקטור מסיבה כלשהי בתקופת ההימצאות במוסך /אזור העבודה של הספק ,או בעת
נסיעת מבחן ,למעט חפצים אישיים וציוד ,שאינו מחייב השארתו במוסך לצורך תיקון ,אף
אם האבדן ו/או הנזק נגרם מסיבות שאינן תלויות בספק.

01.2

המזמין ,עובדיו והבאים מכוחו לא יישאו בכל תשלום ,הוצאה ,אובדן ,או נזק מכל סוג
שייגרם לספק ו/או לעובדיו ו/או לכל מי שבא מכוחו עקב קיום חוזה זה.
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01.1

במידה שתיגרמנה למזמין הוצאות כלשהן הנובעות ממעשי הספק ,עובדיו שליחיו או מי
שבא מכוחו או מטעמו או ממחדל כאמור ,מתחייב הספק לשפות את המזמין בעבור כל
תביעה או הוצאה שנגרמה לו כאמור.

01.2

הספק מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות בלעדית ,וכן בנטילת ייצוג משפטי כלפי מי
מעובדיו ,ו/או הפועלים בשמו ,או מטעמו או לכל צד שלישי (להלן"-הניזוק") לכל פגיעה
ו/או נזק גוף שנעשו תוך כדי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,אף אם תהיה להם עילת
תביעה נגד המזמין.

01.7

הספק מתחייב בזאת לשאת באחריות ובחבות מלאה ובלעדית וכן בנטילת ייצוג משפטי
כלפי הניזוק והמוסד לביטוח לאומי ,באם הפגיעה בו הוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד
לביטוח לאומי.

01..

מבלי לפגוע בנטילת האחריות וחבות בלעדית על ידי הספק לפי הסכם זה ,יבטח הספק את
האחריות וחבות זו ,בגבולות אחריות סבירים ובתנאי הכיסוי המקובלים ,בין על ידי
ביטוח מיוחד לעניין זה ,ובין על ידי הביטוח הרגיל של הספק ,והוא מתחייב להוסיף את
המרכז לבריאות הנפש ,שער מנשה – משרד הבריאות ,מדינת ישראל כמבוטח נוסף ,לעניין
חבות זו בלבד ,תוך ויתור חברת הביטוח על זכות שייבוב כלפי המדינה וכלפי הפועלים
מטעמה למעט כלפי מי שגרם נזק לטרקטור בכוונת זדון .פוליסות הביטוח האמורות
יומצאו למזמין/לממשלה לפי דרישה.

 06וויתור
02.0

ויתר המזמין על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא ייראה הוויתור כוויתור על כל
הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

02.3

שום וויתור ,הנחה ,הימנעות מפעולה או ארכה לא יחשבו כוויתור של המזמין לפי
הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו ,אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב ונחתמו
על ידי המזמין.

 07עדיפות במסמכים
בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוברת המכרז או ההצעה לבין הסכם זה ,יחולו הוראות הסכם
זה; בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוברת המכרז לבין ההצעה ,יחולו הוראות חוברת המכרז;
על אף האמור לעיל ,התניות שהסכים להן הספק בהצעה מעבר לדרישות המפרט ,לרבות בעניין
שיפור השירות ,יחייבו את ספק ,אם תבוא דרישה לכך מאת המזמין.

 08שינויים
כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים ,ובכתב.
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 09מקום שיפוט ייחודי
כל תובענה בקשר להסכם זה תוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
המזמין

הספק

שם____________ :

שם____________ :

תפקיד __________

תפקיד __________

חתימה __________

חתימה __________
חותמת _____________
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