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 1 /2018מכרז פומבי מס' 
 

 גרורי כיבוי תאספקל

 

 הוראות למשתתפים במכרז

 

גרורי כיבוי, )שלושה(  3לאספקת "( מזמינה בזה הצעות המועצה" -המועצה האזורית שער הנגב )להלן 

 -)להלן  לנקוב בכתב ההוראותלמתן אחריות לגרורי הכיבוי המסופקים בהתאם, והכל בהתאם 

  "(.העבודות"

 

 כללי .1

 

מורכב מיכל ה עליה עגלכשכל גרור כולל  ,)שלושה( גרורי כיבוי 3בכוונת המועצה לרכוש  1.1

גרורי " - יחד )להלן בלחץ גבוה, ויחידת כיבוי תקנית )לכל הפחות( ליטר 750בנפח 

המצורף לכתב הוראות זה כחלק  מפרט הטכניבדרישות ה ויעמד  הכיבוי גרורי ."(כיבוי

 -)להלן  ע"י משרדי הפנים והביטחון יאושרו, ("מפרט טכני" - )להלן תי נפרד הימנולב

  .הרלוונטי ן מהגורם המממן, וכפופים לקבלת מימו"(הגורם המממן")

 

כולל  ₪לף( תשעים א) 90,000על  לא יעלה, ביצוע העבודותמחיר מקסימאלי שיוצע עבור  1.2

כמפורט במפרט ת רישוי, וואגרלציוד המסופק  מלאהיכלול אחריות מחיר ה. מע"מ

 . הטכני

 

ם וכלל המכלולים המותקנים עלים, יסופקו על ידי הזוכה כשהם הגרורי הכיבוי, חלקי 1.3

מועד " -)להלן  ים מהודעה על זכייתו במכרזימ 60לא יאוחר מתום  חדשים ומקוריים

 ."(אספקה

 

כשהם כשירים, נושאי , האספקה במועדלמועצה את גרורי הכיבוי  יעבירבמכרז הזוכה  1.4

  (.Turn Keyלוחיות רישוי אזרחיות ומוכנים לשימוש )

 

 תנאי סף -השתתפות במכרז  .2

 

 רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

לסחר בחלקי  ;על ידו יםמוצעהכיבוי ה למציע רישיונות בתוקף לייצור ושיווק גרורי 2.1

עפ"י  בנוגע לעבודות)ככל שנדרש רישוי זה  ; ולהתקנת התקנים מיוחדיםחילוף לגרורים

להוכחת לעמידתו בתנאי זה, יצרף המציע  .משרד התחבורהשהונפקו ע"י , דין(כל 

לביצוע העבודות מטעם משרד התחבורה  בתוקףאוחז ברישיונות אסמכתא על כי הינו 

 .על ידו
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 חתימת המציע: __________________

 

ומאושרים ע"י  מפרט הטכניהמינימאליות שבהמוצעים עומדים בדרישות הגרורים  2.2

טכניים הם הנתוניאת יצרף המציע להוכחת עמידה בתנאי זה  .משרדי הפנים והביטחון

המוכיחים את עמידתו במפרט הטכני המוצעים על ידו, גרורי הכיבוי של המינימאליים 

, ויצרף מפרט הטכניטבלה בלכך ב תהמיועד בעמודה הםויפרט את נתוני ,שבמכרז

 .אישורי משרדי הפנים והביטחון לגבי טיפוסי הגרורים שיספק למועצה

 

עבודות הדומות במורכבותן  בישראל של סיון קודם מוכח בביצועיבעל נ המציע הינו 2.3

)שישה( גרורי כיבוי לפחות, במהלך  6מכרז זה, סיפק ללקוחותיו ובהיקפן לעבודות נשוא 

החודשים שלפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, והעניק  )עשרים וארבעה( 24

בטבלה למלא  , על המציעזהלהוכחת עמידתו בתנאי  .שירות ואחריות לגרורים שסיפק

כל את פרטי ניסיונו בביצוע העבודות לפי מפרט, בציון  בנספח "א" לכתב ההצעהש

ומס' , טיב עבודות, מקום ביצוע העבודותזהות מזמיני ההנדרשים שם:  הפרמטרים

שמו ומספר הטלפון של האדם שהיה ממונה  תקופת ביצוע העבודות, ,גרורים שסיפק

 .ביצוע העבודות מטעם המזמין על

 

המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ועומד בתנאי חוק  2.4

רף להוכחת עמידתו בתנאי זה המציע יצ. 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

אישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות אישור בדבר היותו עוסק מורשה, ו

 . 1976-ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 

להוכחת  נגד המציע לא תלויים ועומדים צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים. 2.5

המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידו בפני עו"ד בנוסח עמידתו בתנאי זה, על 

 .נספח "ב" לכתב ההצעההמצורף כ

 

 בדבר רכישת מסמכי המכרז. על שמוקבלה  2.6

 

 ערבות להצעה .3

 

לא צמודה, בנוסח הנהוג המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי,  3.1

ת שמונ) 8,000בסך של  שהוצאה עבורו לטובת המועצה,בבנקים מסחריים בישראל, 

ערבות חברת ביטוח, המחאות  .30/04/2018עד ליום  ואשר תוקפה יהיה, ₪אלפים( 

לא יתקבלו כערבות. כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות יהיו  פרטיות לבנק או שטרות

על חשבון המציע. הערבות תהיה בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניה 

 .של המועצהצדדית -חד

 

אם הצעת המציע תדחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, תשחרר המועצה את שטר  3.2

)שישים( יום  60עם ההודעה על דחיית ההצעה, ולא יאוחר מאשר עד תום  מידהערבות 

 .מהמועד האחרון להגשת ההצעות

 

מהשלמת ביצוע )שבעה( ימים  7אם הצעת המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך  3.3

 .דות, או במועד בו ימציא ערבות מימון כדלהלן, המוקדם מהשנייםהעבו
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 חתימת המציע: __________________

 

עד למועד לא יספק את גרורי הכיבוי אם המציע, אשר הצעתו נתקבלה על ידי המועצה,  3.4

או את סכומה מתוך ערבות המימון  , תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבותהאספקה

כולה או חלקה, לפי בחירתה, לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה על ידי אי קיום  ,)לפי העניין(

התחייבויותיו של המציע ומסירת ביצוען למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים 

ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם, וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של 

 .יתירים וגבוהים מסכום הערבות הנ"להמועצה לתבוע את נזקיה הממשיים שיהיו 

 

 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז .4

 

 להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז: 4.1

 

סעיף בכתב  פעולה

 ההוראות 

 שעה מועד ביצוע

 

 - 11/01/2018 - מועד פרסום המכרז

 12:00 23/01/2018 13.1 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00 30/01/2018 9.2 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 

תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את  מועצהה 4.2

לעיל. הודעות על דחייה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט  4.1המועדים הנקובים בסעיף 

, אם וככל שיקבעו, יחולו כל מועצהידי ה. על המועדים החדשים שיקבעו על מועצהשל ה

ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר, שאין באמור בסעיף 

למתן ארכה כלשהי, ולא תהיה  מועצהמשום התחייבות ו/או הבטחה של הזה לעיל  

 ארכה כלשהי. מועצהלמשתתפים במכרז זכות לדרוש מה

 

 מילוי מסמכים -מחיר הצעת  .5

 

 המחיר המוצע על ידו , אתלכתב הצעתו 3סעיף ב  המציע לרשום בדיו ובכתב יד ברורעל  5.1

"(. התמורה תמורהה" -כשירים לשימוש )להלן לביצוע העבודות ולאספקת גרורי הכיבוי 

כולל  ( ₪)תשעים אלף 90,000על  עלהתלא המקסימאלית שתוצע עבור ביצוע העבודות, 

עמודה בעל ידו  יםהמוצעהגרורים , המציע ימלא את פרטי בנוסף .מס ערך מוסף

 המתאימה בטופס המפרט הטכני.

 

על פי  ולכלל העבודות גרורי הכיבוילכל  תסופיה , קבועתכוללת תהא התמורה המוצע 5.2

שתנה מכל תמורה לא ת. המלאהאחריות בת רישוי וואגרנשיאה בתנאי המכרז, לרבות 

 .במדד כלשהו ו/או בשער חליפין של מטבע כלשהוסיבה שהיא, לרבות שינוים כלשהם 

 

אין לכתוב ו/או למלא פרטים בעיפרון באיזה ממסמכי המכרז. אין להשתמש בטיפקס,  5.3

" על הרישום שרוצים Xבמקרה שיש צורך לבצע תיקון של רישום שבוצע, יש לסמן "

ת עלול לפסול א -אי קיום ההוראות שבפסקה זו לעיל לתקן, ולכתוב מחדש בעט. 

 .ההצעה
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 חתימת המציע: __________________

 

המכרז, בין בגוף  מסמכיאין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות ב 5.4

אלא אם הדבר נתבקש במפורש  ,המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא

ובמקרה שלדעת  ,כל רישום כזה שלא נתבקש ייחשב כאילו אינו קיים .במסמכי המכרז

 לפסול את ההצעה. הוא עלול -הוא מהותי  מועצהה

 

 תנאי תשלום .6

 

 חמישים) 50%-למקדמה בסכום השווה ככל שהמציע יבקש זאת בכתב הצעתו, תשולם  6.1

 7תשולם לא יאוחר מאשר תוך המקדמה "(. מקדמה" -)להלן  אחוז( מסכום התמורה

המצאת ערבות בנקאית ללא תנאי  כנגד הכרזה על זוכה במכרז)שבעה( ימים ממועד 

צמודה למדד המחירים לצרכן על בסיס בנוסח הנהוג בבנקים בישראל, כשהיא , מועצהל

 -)להלן (  2017 דצמברחודש למכרז )מדד  להגשת ההצעות הידוע במועד האחרוןהמדד 

 ערבות)" 30/07/2018ליום עד ותוקפה  ,שסכומה כסכום המקדמה "(,המדד הבסיסי"

   ."(המימון

 

 תשיב המועצה לזוכה את ערבות ההצעה.כנגד מסירת ערבות המימון לידיה, 

 

מהמועד  מים( ישבעה) 7תוך  זוכה, תשולם להתמורה הכוללת עבור ביצוע העבודותיתרת  6.2

את הכספים תמורת העבודות לפי חוזה זה )שוטף + הגורם המממן בו תקבל המועצה מ

במהלכו סופקו מתום החודש הקלנדרי ימים  150-אך לא יאוחר ממקבלת מימון(,  7

 ורי הכיבוי וניתן אישור המועצה על השלמת העבודות. גר

 

 .בידיהשהפקיד ערבות את לזוכה בצמוד, תשיב המועצה 

 

 והמצאת אישורים מסמכי המכרזחתימה על  .7

 

 במלואה ו/או לא הצעה שלא תהיה חתומה. מסמכי המכרז עמוד של על כל על המציע לחתום

 לא תובא לדיון: ,להלןמפורט ה באופן כחוק על ידי המציע תהיה חתומה

 

תוך ציון שמו המלא, מספר תעודת  יחתום המציע - במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד 7.1

 .בצירוף אישור של עו"ד לאימות חתימתו של המציע זהות וכתובתו,

 

בצירוף  התאגיד יחתמו מורשי החתימה של -תאגיד במקרה שההצעה מוגשת על ידי  7.2

 . תאגידויצורף אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותם לחתום בשם ה תאגידחותמת ה

 

, בצירוף יחתום אחד השותפים בשם השותפות - במקרה שההצעה מוגשת על ידי שותפות 7.3

 .אישור של עו"ד או רו"ח על סמכותו לחתום בשם השותפות

 

 תוקף ההצעה .8

 

  .במכרז להגשת ההצעות( יום מהמועד האחרון שנקבע שישים) 60ההצעה תישאר בתוקף למשך 
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 חתימת המציע: __________________

 

 המקום והזמן להגשת ההצעות .9

 

. המכרז ופרטי מועצהכתובת ה ירשמוההצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעליה  9.1

אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או כל סימן ההצעה תוגש בעותק אחד. 

 .מזהה אחר

 

צריכה ההצעה, כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה,  9.2

 30/01/2018', ג יוםעד  י המועצהשבמשרד מכרזיםלתיבת ה במסירה אישית להגיע

אין לשלוח את ההצעות "(. למכרז המועד האחרון להגשת ההצעות" -)להלן  12:00שעה ב

 .בדואר

 

 .לא תובא לדיון - לעיל 9.2וראות סעיף בהתאם לה מכרזיםכל הצעה שלא תגיע לתיבת ה 9.3

 

 הוצאות .10

 

המועצה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבות הבדיקות המוקדמות, 

או הוצאות אחרות  ,₪)חמש מאות(  500דמי רכישת מסמכי המכרז בסך  הערבויות,עלות 

 .כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה

 

 קביעת הזוכה במכרז .11

 

 , ותפסול כלהאם ההצעות עומדות בתנאי המכרז בשלב ראשון, תבדוק ועדת המכרזים 11.1

 .הצעה שלא תעמוד בהם

 

יבחר לאספקת גרורי הכיבוי ולביצוע העבודות יציע את ההצעה הנמוכה שכשיר,  ציעמ 11.2

 כזוכה במכרז. 

 

המכרזים לבצע תיחור נוסף , רשאית ועדת לביצוע העבודות במקרה של שוויון בהצעות 11.3

(Best and finalבין המציעים ) היה וגם לאחר הליך הליך  .הןלגבי שיציעו הצעות זהות

התיחור הנוסף ימצא מצב של שוויון בהצעות, תעשה הבחירה בין המציעים שהצעותיהם 

 שוות בדרך של הגרלה שתקיים ועדת המכרזים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הצעתו של הזוכה במכרז  היועה בכתב לזוכה במכרז על קבלת הצעתו, יעם מסירת הוד 11.4

לאספקת גרורי הכיבוי  מועצהחוזה בינו לבין ה -והמפרט הטכני  בצירוף כתב הוראות זה

 .ולביצוע העבודות

 

 הוראות שונות .12

 

באיזו הצעה שהיא,  םפורמאליישומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים  מועצהה 12.1

 .מועצהאם ויתור כזה לא יגרום נזק ל
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 חתימת המציע: __________________

 

תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע  מועצהבהגשת הצעתו מסכים המציע לכך שה 12.2

פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה המלא,  שהצעתו חסרה ו/או

 .בדרך ובתנאים שתקבע

 

 שומרת לעצמה את הזכות: מועצהה 12.3

 

ולבטל את המכרז, הכל לפי שיקול דעתה  כל הצעה או את ההצעות כולןלדחות  (א)

חייבת לפצות את  מועצהבמקרה של ביטול המכרז לא תהיה ה ;הבלעדי

 המשתתפים במכרז ו/או לשלם להם תשלום כלשהו.

 

רשאית, לפי שיקול  מועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה )א( לעיל, תהיה ה (ב)

חל שינוי נסיבות, או אם הצעה או לבטל את המכרז  דעתה הבלעדי, לא לקבל אף

 את ביטול המכרז; מועצה, באופן המצדיק לדעת המועצההשתנו צרכי ה

 

. העיון יבוצע הזוכה בהצעה לעיין הזכות למציעיםלדיני המכרזים נתונה  בהתאם 12.4

בתיאום מראש עם ועדת המכרזים. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים תשלום 

 המסמכים. עבור צילום

 

באזור עוטף עזה, לרבות  שאירועים כלשהם אשר יתרחשו ,מובהר ומוסכם בזה במפורש 12.5

נפילת טילים ו/או פגזים באזור עוטף עזה בכלל ובאזור  לרבות המועצה הבאזור בו מצוי

הטלת עוצר ו/או סגר ו/או הגבלת התנועה בשטחים אלה,  קמפוס המועצה בפרט ו/או

יתות ו/או השבתות בשטחים אלה, כולם או מקצתם, ו/או כולם או מקצתם, ו/או שב

אירועים אחרים כלשהם שיתרחשו באזורים אלה או במקצתם, לרבות התקוממות, לא 

ת תקופת ביצוע המציע שהצעתו תתקבל ע"י המועצה בהארכ יהיה בהם כדי לזכות את

 .להן"כח עליון" לכל דבר וענין הקשור -העבודות והם לא ייחשבו כ

 

  קבלת מידע נוסףל בקשות .13

 

, אייל חג'ביממר לקבל  שתתפיםיוכלו הממכרז זה ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע ל 13.1

)יש  eyal1063@walla.com   - מועצה, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובתקב"ט ה

דא קבלת שדר ולוו rehesh@sng.org.il - בכתובת צאלה עוזילשלוח העתק הפניה לגב' 

ניתן לפנות בבקשות לקבלת ידיעות והסברים כאמור  (.08-6806201הדוא"ל בטל' מס' 

   .12:00בשעה  23/01/2018 ,'גמיום עד לא יאוחר 

 

על המציע לצרף להצעתו את  .במידת הצורך תימסרנה תשובות בכתב לכל המשתתפים 13.2

 מכרז.התשובות האמורות כשהן חתומות על ידו, ותשובות אלה יהוו חלק ממסמכי ה

 

ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור  מועצהלעיל, מוסמכת ה 13.2ף סעיב מבלי לגרוע מהאמור 13.3

 במסמכי המכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בהם בהודעה בכתב שתימסר לכל המשתתפים.

מיוזמתה ו/או כמענה  מועצהוההבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו על ידי ההתשובות 

 . מועצהלשאלות, יפורסמו באתר האינטרנט של ה

 

mailto:eyal1063@walla.com
mailto:eyal1063@walla.com
mailto:rehesh@sng.org.il
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 חתימת המציע: __________________

 

הפרסום באתר האינטרנט יחשב, לכל דבר וענין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד 

מהמשתתפים במכרז, ומוטלת על המשתתפים החובה להתעדכן מיוזמתם באתר 

 מועצהמטעם ה לצרף להצעתו את התשובות וההבהרות חייבמציע כל האינטרנט. 

 .מכרזוהן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה כשהן חתומות על ידו ,כאמור לעיל

 

 הודעות ונציגות .14

 

את כתובתו לצורך מסירת  מועצהמכרז יהיה על המציע להודיע לל הגשת הצעתו בעת 14.1

וכתובת  מספר הפקסימיליה ,זה, וכן את שמו, מספר הטלפון מכרזהודעות בכל הקשור ב

 מכרזבכל הקשור ב .זה מכרזשל האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור ב הדואר האלקטרוני

בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או עם אדם אחר  מועצהזה תעמוד ה

 שם. בציון כל הפרטים הנזכרים עליו יודיע המציע בכתב

 

עיף בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בס מועצההודעה שתשלח על ידי הכל   14.2

)שבעים ושתיים( שעות ממועד  72לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור  15.1

/כתובת למספר /דוא"להודעה שתשלח בפקסימיליהמסירתה למשלוח במשרד הדואר. 

, תחשב כנתקבלה בתחילת יום לעיל 15.1עיף שנמסר על ידי המציע, כאמור בס דוא"ל

 , שניתן עליו אישור טלפוני/ אישור בדוא"ל חוזר.העסקים הראשון שלאחר שידורה

 

 

             בכבוד רב,  

 

 

 אלון שוסטר, ראש המועצה
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 חתימת המציע: __________________

 

 נספח "א" לכתב ההצעה
 

 מפרט טכני
 
 

 דרישות מינימום מגרורי הכיבוי
מפרט הגרורים  תהתאמ

 (סמן המוצע לנדרש )* 

 עגלת הגרור

  ק"ג 1250עגלת כיבוי תקנית למשקל 

  גלגל נוסף

  ליטר לפחות עם מחיצה פנימית 750מיכל נירוסטה בנפח 

  נשם נירוסטה דו כיווני למילוי מהיר

  מדיד גובה במיכל

  עם פקקי אטימה 2" -ו 1חיבורים מהירים להחדרת מים למיכל " 2

  ציוד נלווה )זרנוקים ומזנקים, כמפורט להלן ובצמוד(

  יודצארגז פלדה ל

  מתקנים לאחסון מחבטים ומיכל מים, עם תפסים גמישים

 לחץ גבוה -יחידת הכיבוי 

  כ"ס 6.5מנוע בנזין 

  'אט 35ליטר/דקה וללחץ מירבי של  30משאבת דיאפרגמה לספיקה של 

  מערכת בקרת לחץ

  מעלות 90מ' עם צידוד  100/50גלגלת 

  אט'( 55) 3/8צינור "

  רובה מנירוסטה להתזת מים למרחק, עם אפשרות שינוי פיזור מים

 כללי

  יח' גרורי הכיבוי יהיו זהים זה לזה

  היחידות בעלות אישור משרדי הפנים והביטחון

  הכיבוימלאה וכוללת על כלל התקני ורכיבי גרורי אחריות ( של 1שנה )

 

 .יפסלמציע, שמפרט גרורים המוצע על ידו ימצא נחות ממפרט המינימום, 

 

דרישות בכלל תנאי המינימום לעיל, על הגרורים המסופקים לעמוד עמידה בבנוסף, ומבלי לגרוע מ

 המנהל לשלטון המקומי במשרד הפנים המצ"ב בנפרד, כחלק בלתי נפרד ממפרט טכני זה.

 

 

 הנגבהמועצה האזורית שער 
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 חתימת המציע: __________________

 

 לכבוד

 אזורית שער הנגב מועצה

 81007חוף אשקלון  ד.נ.

 

 א.נ.,ג.

 

 

 כתב הצעה -גרורי כיבוי  תאספקל 1/  8201 מס' פומבי מכרז הנדון:            

  

______, ______ שותפות /תאגיד ת.ז./ אנו הח"מ _________________________, מס'

 מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:שכתובתנו ________________________, 

 

)להלן  לאספקת גרורי כיבוי  1/  2018פומבי  ההוראות למשתתפים במכרז כתב קראנו בעיון את .1

ראינו, בדקנו ובחנו  "(,מועצהה" -)להלן  האזורית שער הנגב מועצההשפרסמה  ,"(המכרז" -

 במכרזובנספח הטכני כתב ההוראות למשתתפים והעבודות ב גרורי הכיבויהדרישות עבור  את

בחנו את כל הגורמים האחרים היכולים להשפיע על בדקנו ווכן  ,"(גרורי הכיבוי" -)להלן 

  .הכל לשביעות רצוננו המלאה - הצעתנו

 

וכל יתר  כח האדם ,יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית יבעל ובזה, כי אנ יםמצהיראנו 

 יםעומד ו, וכי אנהמכרזולקיום כל ההתחייבויות נשוא  לביצוע העבודות הדרושים האמצעים

לכתב ההוראות  2כמפורט בסעיף  ,ואוחזים ברישוי המתאים להגשת הצעה הסף בתנאי

 למשתתפים במכרז

 

במכרז ובכתב  בכתב ההוראות למשתתפים מועצהלכל הזכויות השמורות ל מיםמסכי ואנ .2

לנו בכתב על זכייתנו במכרז, יהיו כתב ההוראות למשתתפים הצעה זה, וידוע לנו שאם תודיעו 

, בהתאם למועצה לאספקת העבודותנו לבינ מועצהחוזה מחייב בין ה במכרז וכתב הצעה זה

 .לתנאים הקבועים בהם

 

לספק לכם גרורי כיבוי, העומדים ומתחייבים זו מגישים הצעתנו  אנובהתאם לכל האמור לעיל  .3

)להלן להלן כנגד המחיר הסופי והכולל הנקוב  -כמסומן על ידנו שם  -בדרישות המפרט הטכני 

 :"(התמורה" -

 

 מע"מ, בספרות ובמילים(כולל ) ₪-מחיר ב העבודות

ת יחידת והכוללגרור עגלת יחידות  3אספקת 

( תקניות, כולן עומדות בדרישות 1)כיבוי 

ומתן שירות ואחריות ליחידות מפרט, 

 המסופקת.

 

 

 (.כולל מע"מ ₪ 90,000 -מ ה* אין להציע מחיר הגבוה)

 

 (סמן  )*לא  כן      לכתב הוראות 6.1אנו מבקשים שתשולם לנו מקדמה כנקוב בס' 
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 חתימת המציע: __________________

 

 מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: אנואם תחליטו לקבל הצעתנו,  .4

 

מהמועד לא יאוחר  עומד בדרישות המפרט הטכני, ם, כשהגרורי הכיבוילספק לכם את  4.1

  . לכתב ההוראות 1.3הנקוב בסעיף 

 

ובדרישות הרישוי וההתאמה הנדרשות ולספק ת ואגרכלל המתחייבים לשאת ב אנו 4.2

 . מלאה אחריות למוצרים שיסופקו אחריות

 

 4.1-4.2 בצע את הפעולות המנויות בסעיףנו/או אם לא  נומהצעת נובשנחזור במקרה  4.3

אבד נלעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, 

בכל דרך ו/או אופן תהא רשאית לפעול המועצה, והמועצה להתקשר עם נו את זכות

 .נו, לרבות חילוט ערבותזה מכרזב והתחייבויותינ שיעמדו לרשותה עקב הפרת

 

מהמועד  מים( יםשי)שי 60במשך הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו שאנו מתחייבים  .5

 כם להגשת הצעות למכרז זה.יהאחרון שנקבע על יד

 

 ,מכרזלכל התנאים הכלולים במסמכי ה נובזה הסכמת ניםנות וזו הרינ נובעצם הגשת הצעת .6

חילוט הערבות להבטחת הצעתנו, אפשרות לרבות בנוגע ללרבות לזכויות הנתונות למועצה, 

 אספקתל בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים יםמוותר ווהננ

, לרבות מכרזו/או לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ה וביצוע העבודות גרורי הכיבוי

 סבירותם. 

 

ומילים דלעיל בלשון זכר  מילים דלעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים, ולהיפך; .7

 כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה. -תתייחסנה גם לנקבה, ולהיפך 

 

 

 נוורצונ מכרזזו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ה נוהצעת

 החופשי.

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

            חתימת המציע

 

 דין-עורךאישור 

 

____________________________ -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

הצהירו על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי לאחר ש חתם/מו בפני על כתב ההצעה דלעיל,

 חותמת, מחייבת את _____________________________ לכל דבר וענין.

 

 

_________   ______________________          ___________________ 

 החתימ              חותמת        ת א ר י ך 



 

 חתימת המציע: __________________             

 

 נספח "א" לכתב ההצעה

 תאריך: _______________

 לכבוד

 המועצה האזורית שער הנגב

 78100ד.נ. חוף אשקלון 

 א.נ.,

 לאספקת גרורי כיבוי  1/  8201מס' מכרז  הנדון:
 

מכרז זה, עבודות הדומות במורכבותן ובהיקפן לעבודות נשוא בביצוע  להלן פירוט של ניסיוני במכרז שבנדון, לכתב ההוראות למשתתפים  2.6 ףבהתאם להוראות סעי

 :)עשרים וארבעה( החודשים שלפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 24במהלך 

 

סוג העבודות, ופרטי הגרורים  עבודותמקום ביצוע ה עבודותמזמין ה

שסופקו )דגם, נפח מיכל, עם/בלי 

 אחריות(

 

מס' יחידות 

מוצר 

שסופקו 

 )ביח'(

תאריך אספקה ומשך 

 האחריות שניתנה

שם ומספר טלפון של 

הממונה מטעם מזמין 

 עבודותה
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 חתימת המציע: __________________

 

 

סוג העבודות, ופרטי הגרורים  עבודותמקום ביצוע ה עבודותמזמין ה

מיכל, עם/בלי שסופקו )דגם, נפח 

 אחריות(

 

מס' יחידות 

מוצר 

שסופקו 

 )ביח'(

תאריך אספקה ומשך 

 האחריות שניתנה

שם ומספר טלפון של 

הממונה מטעם מזמין 

 עבודותה

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 הנני מצהיר שהנתונים שפורטו בטבלה דלעיל הינם נתונים שלמים, נכונים ומדויקים.

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 

 דין-אישור עורך

____________________________ חתם/מו בפני על המסמך דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

 ____________ לכל דבר וענין.את _________________אותו/ חתימתו/תם, עם/בלי חותמת, מחייבת

 

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת                ת א ר י ך 



 

 חתימת המציע: __________________             

 

 נספח "ב"
 

 תצהיר
 

' ___________________, רחאני הח"מ, __________________, ת"ז מס' ____________, מ

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, לאחר 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל. .1

 

_______________ )להלן  ח.פ/ע.מ__________________________, כמנהל  משמש הנני .2

מס'  פומבי במכרז המציע של מהצעתו נפרד בלתי כחלק זה תצהיר מגיש והנני"(, מציעה" -

 "(.המכרז" -לאספקת גרורי כיבוי )להלן  1/  2018

 

דירקטורים( ו/או השותפים ה) וו/או מנהלי וו/או בעלי מניותי המציע, ולמיטב ידיעתי גם אני .3

ש( השנים שקודם המועד האחרון להגשת הצעות, בעבירות חמ) 5ו, במהלך נבשותפות לא הורשע

 ופינוי איסוףגיזום עצים או פליליות שיש עמן קלון ו/או בעבירות הקשורות במתן שירותי 

  .פסולת )לפי העניין(

 

 לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כינוס נכסים.  מציעה נגד .4

 

לעיל אינן נכונות  4ו/או  3הצהרותיי שבסעיפים  , והוא מסכים לכך, שאם יתברר כימציעל ידוע .5

 במלואן, תהיה המועצה האזורית שער הנגב רשאית לפסול את הצעתו למכרז. 

 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זה .6

 

 ___________________ 

   חתימת המצהיר         

   

 דין-אישור עורך
 

בעל רישיון מס'  עו"ד, _______________,הופיע בפני  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס'  ,_______________ כתובת ___________________, ,__________

היה צפוי יאת האמת, וכי  הצהירל וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ונכונות הצהרת את שרעשה כן, איילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

___________________ 

        , עו"ד

 
 

 

 

 



 - 14 - 

 

 חתימת המציע: __________________

 

 " ג" נספח
 

 
 1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב 2 סעיף לפי תצהיר

 

 את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר.ז. __________, ת בעל"מ, _______________, הח אני

 :כדלקמן בכתב בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת

 

_______________  ע.מ/ח.פ ___________________________,  כמנהל משמש הנני .1

במכרז פומבי מס'  המציע"(, והנני מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעת מציעה" -)להלן 

 "(.המכרז" -לאספקת גרורי כיבוי )להלן   1/  2018

 

ובעל זיקה אליו  המציעידיעתי, עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הורשעו  למיטב .2

כי במועד האחרון להגשת  -)שתי( עבירות  2-)שתי( עבירות; ואם הורשעו ביותר מ 2-ביותר מ

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1ההצעות למכרז חלפה שנה אחת )

 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  לענין

 .1976-התשל"ו

 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו ,שמי זה .3

 ___________________ 

 המצהיר חתימת         

 

 

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני _______________, עו"ד, בעל רישיון מס' 

__________, כתובת ___________________, _______________, שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' 

היה צפוי ילומר את האמת, וכי  וכי עלי והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי____________/

 עליה בפני. םדלעיל  וחת ועשה כן, אישר את נכונות הצהרתילעונשים הקבועים בחוק אם  לא 

 

___________________ 

        "דעו, 

 

 


