הזמנה להציע הצעות לרכישת ציוד
.1

המועצה המקומית כפר ורדים מזמינה את הציבור להציע הצעות לרכוש את הציוד המפורט
להלן:
 .1.1גנרטור  kva 06ע"ג עגלה - .מחיר מינימום .₪ 066
 .1.1גנרטור  kva 10ע"ג עגלה - .מחיר מינימום .₪ 106
 1 .1.1מכולות  851.0מחוברות - .מחיר מינימום .₪ 1666
 1 .1.1מיכלי כיבוי אש - .מחיר מינימום  ₪ 166לכל מיכל.
 .1.0גנרטור  50kvaע"ג עגלה - .מחיר מינימום .₪ 066
 .1.0מקדחת עמוד - .מחיר מינימם .₪ 166

.1

ניתן יהיה לראות את הציוד במחסני המועצה ,בימים א'-ה' ,בין התאריכים 16.60-11.60
בין השעות  ,16:66-10:66בתאום מראש עם ליאור פרי – מנהל אגף שפ"ע בטלפון 601-
.3161001

.1

הציוד היה בשימוש המועצה והוא נמכר כפי שהוא ובמצבו כפי שהוא ( )as-isבאחריות
הקונה בלבד .לקונה לא תהיה כל טענה או תביעה בגין כך ,והמועצה אינה אחראית למצב
המכני של הציוד ,ולא תתקבלנה כל טענה בעניין זה מהמציע לאחר הגשת הצעתו.

.1

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והמועצה
תהיה רשאית לנהל התמחרות בין המציעים או מי מהם.

.0

מסמכי הגשת ההצעה ונוסח ההסכם נמצאים באתר האינטרנט של המועצה
 .https://www.kfarvradim.com/ניתן גם לעיין ולקבל את המסמכים הנ"ל במשרדי מחלקת
ההנדסה במועצה בקומה ב' במרכז המסחרי כפר ורדים.

.0

הצעות בכתב יש להגיש על הטופס שקבעה לשם כך המועצה .כן יש לצרף להצעה את נוסח
החוזה שקבעה המועצה כשהוא חתום על ידי המציע .העתק מטופס הגשת הצעת המחיר
וכן נוסח החוזה ניתן לקבל במשרדי מחלקת ההנדסה המועצה .מי שלא יגיש את ההצעה על
גבי טופס זה ו5או לא יצרף את נוסח ההסכם כשהוא חתום על ידו ,הצעתו תיפסל על הסף.

.5

את ההצעות יש להגיש בתוך מעטפה סגורה ידנית במשרדי מחלקת ההנדסה של המועצה
הנמצאים בקומה ב' במרכז המסחרי בכפר ורדים עד ליום ראשון  60.60.1616בשעה .10:66
ככלל ,תבחר ההצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבור המועצה.

.8

המציע שהצעתו תתקבל יהיה חייב לשלם את מלוא התמורה בתוך  5ימים מיום שתימסר
לו בכתב הודעה על זכייתו.

.3

מציע אשר יזכה בהליך זה יהא אחראי לקחת את הציוד בעצמו ועל חשבונו ממקום
הימצאו ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך תוך ( 0חמישה) ימים מתשלום מלוא עלות
הרכישה.

.16

מציע שלא ישלם כאמור השיק דלעיל רשאית המועצה לחלט את הערבות המשתתף
והמועצה תהיה רשאית להודיע על ביטול זכייתו .סך השיק ייחשב בפיצוי מוסכם ולא
תוחזר בכל מקרה.

.11

הזוכה יהיה זכאי לקבלת הציוד כנגד תשלום התמורה שהוצעה על ידו באמצעות המחאה
בנקאית ,תשלום במזומן או העברה בנקאית.

.11

המציעים מודעים ומאשרים כי הציוד ימכרו במצב דהיום ( )as-isולא תתאפשר בדיקתם
טרם הגשת ההצעה ,למעט בדיקה חיצונית של הציוד על ידי המשתתפים ללא הזזתו
מהמקום.

ליאור פרי – מנהל אגף שפ"ע
המועצה המקומית
כפר ורדים
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הצעה לרכישת ציוד
.1

אני הח"מ ,לאחר שקראתי ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההליך ,מגיש בזאת הצעתי
במסגרת ההליך ובהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי ההליך ,אני מציע לרכוש
את הציוד שלהלן:
 .1.1גנרטור  kva 06ע"ג עגלה – במחיר בסך של ________ .₪
 .1.1גנרטור  kva 10ע"ג עגלה – במחיר בסך של ________ .₪
 1 .1.1מכולות  851.0מחוברות – במחיר בסך של ________ .₪
 1 .1.1מיכלי כיבוי אש – במחיר בסך של ________ .₪
 .1.0גנרטור  50kvaע"ג עגלה – במחיר בסך של ________ .₪
 .1.0מקדחת עמוד.
את כל הציוד לעיל במחיר בסך של ________ ₪

.1
.1
.1
.0
.0

ההצעה היא לציוד במצבו כפי שהוא ( ,)as-isולא תהיה לי כל טענה או תביעה בגין מצבו
כלפי המועצה.
להצעתי אני מצרף חוזה רכישה חתום על-ידי.
אם הצעתי תתקבל אני מתחייב לשלם את מלוא התמורה בתוך  5ימים מיום שתימסר לי
ההודעה על זכייתי.
אני מתחייב לקחת את הציוד בעצמי ועל חשבונו ממקום הימצאו ,ולשאת בכל ההוצאות
הכרוכות בכך תוך ( 0חמישה) ימים ממועד יתרת התשלום.
ידוע לי שאם לא אשלם כאמור השיק דלעיל יוצג לפירעון והמועצה תהיה רשאית להודיע לי
על ביטול זכייתי .סכום השיק הוא פיצוי מוסכם ולא יוחזר אלי במקרה זה.

תאריך____________________________________________ :
שם המציע_________________________________________ :
שמות החותמים בשם המציע____________________________ :
חתימה וחותמת של המציע______________________________ :
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הסכם למכירת ציוד
שנערך ונחתם בכפר ורדים ביום _______ בחודש ______ 1616
בין:

המועצה המקומית כפר ורדים

לבין:

_____________________
_____________________

)להלן" :המוכר")

(להלן" :הקונה")
הואיל :ובבעלות המוכר ציוד מסוגים שונים כמפורט בהזמנה לקבלת הצעות מיום ___ (להלן:
"הציוד");
והואיל :והמוכר פרסם מכרז לקבלת הצעות לרכישת הציוד;
והואיל :והמוכר בחר בקונה לרכישת הציוד או חלק מהציוד ;_____________ -
והואיל :והקונה מעוניין לרכוש את הציוד מאת המוכר ,והכל כמפורט בהסכם זה ובתנאיו;
לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
מבוא.
.1
 .1.1המבוא והנספחים להסכם זה הנם חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים אותו כיתר
תנאיו.
 .1.1כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש מהם לגבי הסכם זה.
 .1הצהרות והתחייבויות הקונה
 .1.1הקונה מצהיר כי הוא בדק וראה את מצב הציוד ותכונותיו וכי מצא את מצבו ותכונותיו
מתאימים לדרישותיו ולמטרותיו.
 .1.1והקונה מצהיר כי הוא רוכש את הציוד במצבו הנוכחי – .AS-IS
 .1.1בכפוף להוראות הסכם זה הקונה מצהיר כי בדק את הציוד ובכל מקרה הוא מוותר
בזאת על כל תביעה ו5או טענה ו5או דרישה כלפי המוכר בקשר עם הציוד לרבות פגם ו5או
תקלה.
 .1.1כמו כן מצהיר הקונה ,כי החל ממועד קבלת הציוד הוא יהא אחראי לציוד.
 .1התמורה
 .1.1בתמורה לרכישת הציוד ,מתחייב בזאת הקונה לשלם למוכר סך בשקלים השווה ל____-
 ₪בצירוף מע"מ כדין (להלן" :התמורה").
 .1.1מובהר כי הבעלות בציוד תועבר מידי המוכר לידי הקונה מיד לאחר ביצוע תשלום
התמורה.
 .1מועד מסירת הציוד לקונה
 .1.1הציוד יימסר לקונה לאחר שהתמורה המנויה להלן שולמה ,נפרעה ונפדתה במלואה על
ידי המוכר .הקונה מתחייב להגיע למשרדי המוכר ולמסור את התמורה (בשיק בנקאי או
בהעברה בנקאית) בתוך ( 0חמישה) ימים ממועד הודעת המוכר לקונה על זכייתו בהליך.
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 .1.1היה והקונה לא יבוא לקבל את החזקה בציוד או לא ישלם את התמורה עבור רכישתו
תוך  0ימים ממועד קבלת הודעת המוכר על זכייתו בהליך ,יהיה המוכר זכאי לראות באי
הופעת הקונה כהפרת ההסכם וכהודעה מצדו של הקונה על ביטול ההסכם ,על כל
המשתמע מכך ,והמוכר יהיה רשאי למכור את הציוד לאחר ולחלט את הערבות שצרף
הקונה להצעתו.
 .1.1מוסכם כי במקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ,הערבות שצורפה על ידי הקונה
להצעתו תחולט ולא תוחזר לקונה וזאת מבלי לגרוע מזכויות המוכר על פי הסכם זה ועל
פי כל דין.
 .1.1מובהר כי פיגור בהעברת הציוד לידי הקונה הנובע מנסיבות שלמוכר אין שליטה עליהן
והוא אינו יכול למונעם ,לא יחשב להפרת הסכם זה.
 .1.0ככל ויש בכך צורך הקונה מתחייב לבצע את העברת הבעלות בציוד על שמו מיד עם
קבלת ייפוי הכוח של המוכר לידיו .הקונה יישא בכל תשלום הכרוך בכך וימציא למוכר
בחוזה עותק אישור רישום שינוי הבעלות בציוד על שם הקונה ,וזאת כתנאי לקבלת
החזקה בציוד הדרוש רישום.
 .0הצדדים מסכימים כי כל מס ו5או היטל שיחול אם יחול ,על העברת הציוד ,לאחר העברת
הבעלות על הקונה יחול על הקונה וישולם על ידו.
 .0כללי
 .0.1המוכר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק ו5או אבדן ו5או הוצאה מכל סוג שהיא,
שייגרמו לקונה כתוצאה מהסכם זה ו5או ביצועו
 .0.1הקונה מצהיר ומתחייב כי מעת שימסור המוכר את החזקתו בציוד לידיו הוא יהיה
אחראי באופן מוחלט ובלעדי לציוד ,ויחולו עליו כל החובות החלות על בעלים מחזיק או
משתמש בציוד על פי כל דין וכי משחרר ופוטר את המוכר מכל אחריות לציוד וכי הוא
ישפה את המוכר מיד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל תשלום או נזק או דו"ח שיידרש
המוכר לשלם ,הנובעים מאירוע שאירע לאחר מועד מסירת החזקה בציוד לקונה
 .0.1כל שינוי ו5או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים.
 .0.1הודעות שתשלחנה על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה ,בדואר רשום תחשבנה
כאילו הגיעו לצד הנישגר תוך  1ימים מעת שיגורה בדואר רשום ואם שוגרה בפקס תוך
24שעות ממועד שיגורה.
 .0.0לבית המשפט המוסמך בחיפה תהא הסמכות המקומית היחודית לדון בכל סכסוך
שיתגלע בין הצדדים בקשר עם הסכם זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום :

__________________
הקונה

__________________
המוכר
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