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 טון לפחות 4חדש בעל כושר גרירה של  טרקטוררכישת ל 20/529 'מס מכרז פומבי דו שלבי

 
 ת ואספקתלרכישאת הצעות זמבקשת ב( "מי אביבים"או  "החברה"להלן: ) בע"מ 2010חברת מי אביבים  .1

 הלן :לרט כמפו( "האספקה": )להלןון לפחות ט 4 ה שלרבעל כושר גרי  חדש טרקטור
 
 

 1993 - ד' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 17תקנה  דו שלבית לפיפומבי עם בחינה המכרז הוא מכרז  .2
 (."המכרז"ואפשרות להליך תחרותי נוסף )להלן: 

 
ם ע"י מציע, תהווה לכל דבר ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעיהצעה הגשת  .3

 כי המכרז.ממסמחלק ה הוור מבמסמך זה ובכל מסמך אח 

 
 

להצעתו כשהם אותם על המציע לצרף  המכרזחלק בלתי נפרד ממסמכי  המסמכים הרשומים מטה מהווים .4
 חתומים:

 עמוד  נספח  מסמך מס'
 1-10 / מסמכי המכרז  כללי כרז מה מסמכי 1
 11 נספח א'  מחיר הצעת טופס 2
 12 ב'נספח  המציעטופס התחייבות לקיום הצעת  3
ין והבטחת  רים )איסור העסקה שלא כדהיר בהתאם לחוק עובדים זצת 4

 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -תנאים הוגנים(, התשנ"א 
1987 

 13 ג'פח נס

 14 ד' נספח מכרזים העסקיים ואי תיאום הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבל 5
 15 (1נספח ה' ) מתווכים"ם דמי תיווך" ל"גורמיתצהיר על אי תשלום " 6
 16 (2' )נספח ה ניין חקירה פליליתבע הירתצ 7
 אחריות, זמן אספקה ת המציע על הטרקטור המוצע בנספח א' )יצרן,הצהר 8

 איכות ת מידה במרכיב הולצורך ניקוד אמ וכו'(
 17 ו'נספח 

 18 נספח ז' לצורך עמידה בתנאי סף מוקדםהטרקטור המוצע  עלטופס הצהרה  9
 19-24 'חח נספ יול נספחהסכם ע 10 
 
 
 הצעתו, את המסמכים הבאים:יצרף למציע , ה4בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .5
 

 . אחרת, יש לצרף תעודת עוסק מורשה.העתק מתעודת ההתאגדותאם המציע חברה,  5.1
 

שמות בעלי המניות או השותפים  עו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד,ה, אישור המציע חבראם  5.2
)דירקטורים(. במידה ומי מבעלי המניות במציע הינה יד תאגי הלהות מנהם, שמעור אחזקותייוש

חברה ו/או שותפות, יש לפרט את בעלי המניות ו/או השותפים באותה חברה ו/או שותפות, לפי 
ר בני אדם או גוף חב ולא שר ודםעד שהפירוט יגיע לכדי ישות ב יהםור אחזקותעיושהמתאים, 

 .משפטי אחר
 

מציע שלאחר בדיקת החברה נמצא שהצהיר על מידע שהוא של עה צהפסול שאית להחברה תהא ר 5.3
 מוטעה ולא מהימן ויש בו כדי להטעות את החברה ו/או נמנע מלהצהיר על מידע רלוונטי.

 
ידי חברה שה על ה בע"מ, או שנרכת פעילותה מעוסק מורשה לחבר יובהר כי חברה אשר העתיקה א 5.4

על נותן השירותים חת שמה החדש. רה תהחב ת שלסמכתאויון/האיחס את הניסאחרת ניתן יהיה לי
להוכיח כי אכן מדובר בהעתקת הפעילות הכוללת כמקשה אחת, כולל העברת עובדים לחברה  

 ן הסבר מפורט של  החברה לפעילות.החדשה, העתק תעודת התאגדות, בעלי מניות, וכ

 
עם   יאהמצ ר לאאש ציע ר למפשלאויבת א מח אך לתהיה רשאית  בע"מ 2010 אביביםחברת מי 

להשלים ואמת מידה אחר המהווה תנאי מוקדם  מסמךשיון או כל יהצעתו מסמך, אישור, היתר, ר
 . הברהחקצוב שיקבע ע"י   תוך פרק זמן בע"מ 2010לחברת מי אביבים  המסמך תא
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 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .6

 

 ללא עלות.  -במכרז  ההשתתפות .7
סמכי המכרז מאתר האינטרנט של חברת מי את מפיס ן ידשבנדו למכרז להגיש הצעה מציע המעוניין

 .  www.mei-avivim.co.il-בע"מ בכתובת   2010אביבים 
 

 הוראות מילוי ההצעה  .8
ומים ך ההצעה וכל אחד מנספחיו חייבים להיות חתההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד. מסמ 8.1

 רז. סמכי המכש במ סמך הנדרתו כל מעל ידי המציע. המציע יצרף להצע
 

את משלוח ההצעה כשלעצמו, לא יחשב כהגשת הצעה. רק הגעתה בפועל של המעטפה הכוללת  8.2
 ההצעה, למען הנקוב להלן במועד שנקבע תחשב כהגשת הצעה.

 

יד קריא  עתו בכתב את הצלמלא רגיל  4Aכי המכרז בדף רגילה את מסמ  להדפיס בהדפסהעל המציע  8.3
 ות עלולים להביא לפסילת ההצעה.ספהוים או ינויחיקות, שפסה.  מברור או בהדו
 

 יד כל תיקון על גבי טופס הצעת המחירים.  יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד ול 8.4
 

 .  למסמכי המכרז 'ב כנספח א"המצ  רעת המחית מחירי הצעתו בטופס הצעל המציע למלא א 8.5

התניות, בקשות או  ניות,המכרז ואין להוסיף תנאים, ת ין לערוך כל מחיקות ושינויים בטפסיא 8.6
בע"מ זכות לפסול  2010ביבים א  , כל הסתייגות תקנה לחברת מי"הסתייגויות"(הסתייגויות )להלן: 

בהסרת   הצעהת שקילת לחילופין, להתעלם מההסתייגויות או להתנות אההצעה או  את
 בע"מ. 2010ביבים יגויות, תוך פרק זמן שיקבע על ידי חברת מי אההסתי

 

בע"מ תהיה רשאית לפסול כל הצעה הכוללת הסתייגויות, תוספות או  2010 ביביםברת מי א ח 8.7
ילופין להתנות שקילת ההצעה בהסרת  ם או דרישות הכלולים במסמכי המכרז, או לחיאשינויים לתנ

 בע"מ. 2010תוך פרק זמן שייקבע ע"י חברת מי אביבים או השינויים פות ות והתוסההסתייגוי

 
תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו   בע"מ 2010חברת מי אביבים  8.8

 מכרז.ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי ה הנמשמעות, או כל הצעה שאי

 
 

 שאלות הבהרה  .9
 

ל לות הבהרה, המציע רשאי להודיע למי אביבים בדוא"הגשת שאלהלן ל 11יף ד למועד הקבוע בסעע 9.1
avivim.co.il-oradh@mei ,שמצא  י התאמות, או חוסר בהירותא על כל סתירות, שגיאות

הכלול כלשהו ענין  שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או במסמכי המכרז, ועל כל ספק
ם לה או הערה הנוגעת להסככל שאהמכרז או הנוגע לשירות נשוא המכרז או על  במסמכי

  .(3)נספח  הביטוח ההתקשרות, לרבות נספח

 

 צעות.סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת הה ור יהיה מנוע מלטעון כנגדמאמציע שלא ישלח הודעה כ  9.2
 

  החברה מ בכתב שתתקבלנה תשובות ורק, תוניטלפ סרשיימ למידע אחראית תהיה מי אביבים לא 9.3
 .התוא יחייבו

 
 WORD)שמופיעה להלן(, על גבי מסמך  טבלה מסודרתנדרשים לערוך את שאלותיהם ב הפונים 9.4

ניתן  מס' סעיף פירוט השאלה בלשון בהירה בשפה העברית./לה, נספחאש: מס' סידורי של הבלבד
  ."כללי" - נספח/סעיףר בטו לצייןלשאול גם שאלות כלליות, ואז 

  

 רוט השאלהיפ מס' סעיף נספח 'מס
 
 
 

   

 
ו במהלך המכרז ופורסמו באתר תשובות לשאלות ההבהרה שניתנהמציע לצרף להצעתו את כל ה לע

 רה חתומים על ידו.בחהאינטרנט של ה
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 נס מציעים  כ .10
 

 .יעיםלמכרז לא ייערך כנס מצ
 

 לוחות הזמנים במכרז זה  .11
 

   :0015בשעה   2018/08/20 :ך, תאריג' ביום הבהרה:ות לאשלהגשת ון המועד אחר
 

  2:001 שעה  2020/09/03 , תאריך:'ה ביום הצעות: המועד אחרון להגשת
 

 

 שקלנה ילא ת, ה הנקובים לעילעשעד לתאריך וה ( מכל סיבה שהיא)הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים 
 :אופן הגשת  ההצעה .12

 

רזים הנמצאת במשרדי  המכ בתתיל 00:15-00:07בין השעות  'ה -' להגיש בימים א יש את ההצעה 12.1
עד  , קומת כניסה, ירופהאמות אבניין , תל אביב, 37המלך ול אש 'שד, מ"בע 2010חברת מי אביבים 

 .00:15השעה 
 

 ז בלבד. רכההצעה תוגש על גבי מסמכי המ  12.2
 

 יד קריאתו בכתב למלא את הצערגיל ו 4Aבדף להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז על המציע  12.3
 דפסה.   בהברור או ו
 

 כרז. מ להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי ה המציע יצרף 12.4
 

 די המציע.להיות חתומים על י מסמכי ההצעה חייביםכל  12.5
 

 .על גבי טופס הצעת המחיריםווד מעיש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל 
 

  :ט להלן כמפור נפרדותהרמטיות  פותמעט (2)תוגש בשתי  ההצעה 12.6

 
  - "ת מידהומסמכים לתנאים מוקדמים ואמ: " במקום בולט המיליםנו יצוי יהעל - ת ה אחמעטפ

 ורים, פרט להצעת המחיר.סמכי המכרז וכל האישואליה יוכנסו כל מ
 

תוכנס ואליה   -" הצעת מחיר: "עליה יצוינו במקום בולט המילים  - סגורה ומודבקת מעטפה שניה
 . נספח א' -המחיר ל גבי טופס הצעתעת המחיר שתוגש עהצ

 
 או תוספות למסמכי המכרז / ם ווניקית .13

ו להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד  י המכרז ו/אתקן את מסמכלעצמה את הזכות ל מי אביבים שומרת
ה של החבר יופיעו באתר האינטרנט נויים בהתייחס למכרזים ושיעדכונ עות.צהגשת ההאחרון למועד ה

מועד  עד האלו ריותו להתעדכן בשינויים ח מחובתו של כל מציע ובא avivim.co.il-www.mei : בכתובת
 . האחרון להגשת הצעות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mei-avivim.co.il/
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 ז  תנאים מוקדמים להשתתפות במכר .14
הכרחיים ויסודיים. הצעה אשר לא תענה  הינם תנאי סף מצטברים, ים להלן בסעיף זהפורטאים המנכל הת

 מו,מטעבעצמו, ולא באמצעות אחר  דפסל. חובה על המציע לעמות - ורטים להלןים המפמהתנא איזהעל 

 :שלהלןבכל התנאים 

 .1976 -תשל"ו  ,חוק עסקאות גופים ציבורייםהמציע בעל  כל האישורים הנדרשים לפי  14.1

סי חשבונות  ציע להמציא לחברה אישור על ניהול פנקלשם עמידתו של המציע בתנאי זה, על המ

דו  ומים על י, כשהם חתמכרזמסמכי ה' לה  פחסף תצהיר בנוסח המצורף כנובנוסכוי מס במקור, וני

 עו"ד.  ידי-עלומאומתים 

 
 

על קף ת 2013תשע"ג רישוי(,  וניטע )עסקים םא' בצו רישוי עסקי 8.6רישיון עסק לפי פריט  בעלהמציע  14.2

  שמו.

בצו   'א 8.6רישיון עסק לפי פריט  ימציא המציע במסגרת הצעתו ,כחת עמידתו בתנאי הסףהו לשם

 . תקף על שמו 2013 ג"תשע (,עסקים טעוני רישוי) םרישוי עסקי

 

 :כמפורט להלן הקריטריונים בכל המוצע יעמוד  טרקטורה 14.3

 ;2020ר וק"מ שנת יצ 0 - חדש 14.3.1

 ;דמות בעלויות קויהיה ללא  וצעמה ורטקהטר 14.3.2

 ;ס"מ 280 -הטרקטורלי של אמקסימ גובה 14.3.3

  טון 4 של לפחות גרירה כושר 14.3.4

  ;"1" - יוןרישדרגת ל נהג בעלנהיגה ל מתאים 14.3.5

 ל היצרן.עם קבינה בטיחותית מקורית ש סגור נהג את 14.3.6

 רור וחימום.יקיר, ומערכת מיזוג א 14.3.7

 
לצרף פרוספקט ' למכרז ולמלא טופס הצהרה כנספח זתנאי סף זה עליו לשם הוכחת עמידת המציע ב

צע  ת הרכב המוה את עמידתבחן החבר, ככל שיש בכך צורך .הרלוונטי י עם המידערט טכנמפו/או 
   .בהתאם לשיקול דעתה, אחרותבדרכים 

 

אישור, היתר, עם הצעתו מסמך,  אבע"מ תהיה רשאית לאפשר למציע אשר לא המצי 2010חברת מי אביבים  .15
א  ה תההחבר רת מי להשלים את המצאתו לחבי מוקדם או אמת מידה חר המהווה תנאאו כל מסמך א וןשירי

א שהצהיר על מידע שהוא מוטעה ולא מהימן ויש ה נמצהחבר  בדיקתיע שלאחר צעה של מצרשאית לפסול ה
 וונטי.לבו כדי להטעות את החברה ו/או נמנע מלהצהיר על מידע ר

חרת ניתן יהיה שנרכשה על ידי חברה אברה בע"מ, או עוסק מורשה לחמ תהלופעי העתיקה אתחברה אשר  .16
אכן מדובר בהעתקת   יח כילהוכ המציע החדש. עלתחת שמה  השל החבר  האסמכתאות/את הניסיוןלייחס 

, בעלי מניות, תהפעילות הכוללת כמקשה אחת, כולל העברת עובדים לחברה החדשה, העתק תעודת התאגדו
 החברה לפעילות.  שלן הסבר מפורט וכ

ה ל מידע שהוא מוטער ענמצא שהצהיע שלאחר בדיקת החברה החברה תהא רשאית לפסול הצעה של מצי .17
 או נמנע מלהצהיר על מידע רלוונטי./ת את החברה ובו כדי להטעומן ויש ולא מהי
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 איכות(  %20מחיר,  %80) .ותאמות מידה ומשקול, כללים -הזוכה במכרז   בחירת .18
 

 לא תפצל את הזכייה במכרז החברה  18.1

 

 ינגם לבחור בכשיר ש וסף ובנוסףך תחרותי נבת, לבצע הליך לא חייועדת המכרזים תהא רשאית, א 18.2

חודשיים ז אם לאחר כזוכה במכרשיקול דעתה הבלעדי. כשיר שני, יוכרז פי על בכל פרק במכרז 

ות בין הזוכה  תקשריע, תופסק הההמצרותיו של ן משישבעת רצו ה לא תהיהחברט ה יקותחילת הפרמ

התקשרות עם  רז וליצורזכייה במכהת להעביר את תהא רשאילחברה. במקרה כזה, החברה  במכרז

 המכרז וההסכם.ני בהתאם לכל תנאי שההכשיר 

 

ו לא יסרב ו/או א ההסכם,ום על תלח סרבי, במכרזיה ימהחברה הודעת זכ שיקבלבמקרה בו מציע,  18.3

, תהיה בקש לבטל הצעתו מכל סיבה שהיאיבו ו יחזוראו  עפ"י תנאי ההסכם,יו א את התחייבויותימל

או לצאת  ,המכרזהעומדת בתנאי  הבאה בתור בדירוג ההצעות,עה חברה רשאית לקבל את ההצה

צעתו הי כ הודעה למציע,הא ביובהר כי לא י חדש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במכרז

 כמפורט לעיל.חברה מזכותה של הוע בכדי לגרהתקבלה ו כרז לא למ

 

 %80 רטים להלן:ים הפוהמרכיבהינה בדרך שקלול במכרז ת אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה 18.4

 הצעה המעניקה לחברה את מירב היתרונות.שתבחר הובאופן  איכות %20 -  מחיר ו

 

 : (%80) ראופן שקלול הצעת המחי  18.5

ם לנוסחה הבאה: ההצעה  יקבלו ניקוד בהתאות נקודות ושאר ההצע 80קבל ביותר ת להזוההצעה ה

 .במכרז  ביותר שהוגשהולה ה הזההצעחלקי  x  80הנדונה 
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 (%20)רכיב האיכות  שקלולאופן  18.6

  עצמהבע"מ תחליט על בחירת ההצעה המתאימה לה ביותר במטרה להבטיח ל 2010חברת מי אביבים 
 לן:שלה המפורטות בטבלהת המידה בסיס אמול נות עאת מירב היתרו

 

 קלמש אמת מידה 
 באחוזים 

 ד הניקואופן  תיאור 

ופת קת
 אחריות

 נק' 6
קטור  על הטרהצהרה היכתוב בטופס  עיצהמ

 .עתצוחריות הממהי תקופת הא מכרזל ו' חנספכ

 ראשונה אחריות מעל שנת העל כל שנ
 6עד למקסימום של נק'  2יינתנו 

 .נקודות

 םימי 30ואספקה עד  תהתחייבו נק' 2 זמן אספקה
 30של עד  לזמן אספקה מתחייבע שמצי

  .ודותנק 2יקבל  םימי

התרשמות 
 כללית

מיכולות 
 עביצו

 נק' 12

טרים בהתאם לפרמ דה זו יינתןלאמת מי הניקוד
, של הטרקטור המוצע טכניות יכולות :הבאים

או הצהרת  התייחסות לצריכת דלק לפי פירוט 
 בחןנסיעת מ ,זורבא ראות,ארץ יצור, נ, היצרן

קונים ת תישירו, ()בהתאם לשיקול דעת החברה
וא ר שהוכל נושא אח המציע ןניסיו ,חזוקהות

ורך בחינת אמת צל .החברהרלוונטי לדעת 
 למסמכי המכרז, בנוסףה על המציע לצרף המיד

רלוונטיים כולל טכניים העם הפרטים הדף מידע 
 הנלווים.והאביזרים ונות של הטרקטור תמ

ול נקודות בהתאם לשיק 12סה"כ: 
 החברה דעתה הבלעדי של 

 
 
 
 ההצעות בבדיקת לבים שה .19

 :  ראשון שלב 19.1

 .יםם המוקדמ בתנאימציע ידתו של התיבדק עמ - תחילה 19.1.1

 .טריוני האיכותי יעבור לשלב בדיקת קרם המוקדמים מציע שעמד בתנאי  19.1.2

 . לעיל 18.6ף קלל בהתאם לפירוט בסעיציון משו יכות ומתןבדיקת קריטריוני הא 19.1.3

שלה  תצעה אשר ציון האיכונקודות אפשריות. ה 20מתוך  11 אוהעה להצ ימליינמ קלליון איכות משוצ

אשר עברו את ציון האיכות המשוקלל המינימלי יעברו  המציעים לב השני.לא תעבור לש - ממנה נמוך

 לשלב השני.

 

 .ת של הצעת המחיר ומתן ניקודפועטיחת המשלב פת :  שלב שני 19.2

ת יכוהא שוקלל של קריטריוניהציון המ קלולידי שב על וש יחה הניקוד הסופי להצע : שישלישלב  19.3

ו מבין ההצעות הטובות ביותר ייערך הליך  הצעות אשמבין כל ה  ת להחליטעדה רשאיוהוציון המחיר. 

 תחרותי נוסף.

זולה הסופית מחיר  תקבע הועדה הצעתש במועד ששאים להגיועדת מכרזים תודיע למציעים כי הם ר

 ית.מקורצעה הרת ההסגבמה חיר שהוגשמהצעת המ

ם קבעה אלא אם ועדת המכרזי ,עה הזוכההגבוה ביותר תהא ההצההצעה שציונה המשוקלל יהיה 

 אחרת מטעמים מיוחדים.
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   אופן בדיקת ההצעות .20

לבדיקת צים חיצוניים( זרות ביועלרבות היע)ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות צוות מטעמה  20.1

  .("קהדיהבצוות ")להלן:  והמציעיםההצעות 

די המציע ופעל על יוחזק או מעל, מתקן או אתר, המיהיה רשאי לבקר בכל משרד, מפ קה צוות הבדי 20.2

 .תהמוצע אספקהולקבל כל מידע ביחס למציע ו או ל כן לבקשו

יקה  ות הבדיתף פעולה עם צוהצעה לא שה שמציע התהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סבר החברה 20.3

 כנדרש.לא מסר מידע,  או

ציע אם אותו מנמצאה הזולה ביותר, מציע אפילו יתברר כי היא בהצעת לבחור לא אית שרשה ברהח 20.4

בה, הפרו הפרה יסודית התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו או לחברה   ל שליטהרה שהוא בעאו חב

ת ההצעה במכרז  מו להגשמש השנים האחרונות שקד, במהלך חלפי החברהשהוא בעל שליטה בה, כ

    ע לאותה הפרה.תב מהחברה בנוגה בכהודע רה לומסשנד זה, ובלב

ברה ו/או ההסכם ו/או כל הסכם חת של ההתקשרוה המכרז או יךבמסגרת הלהתעורר חשד סביר כי  20.5

גד החברה  ית כנביצוע תרמה מעורב בביצע או ניסה לבצע או הי ו/או מי מטעמו מציעאחר עם  החברה 

ו/או לעסקה  שירותהלמתן  ירתו ו/אוו למכא ןיבובקשר לאספקת טה פלילית עביר צעבי ו/או

לפסול שיקול דעתה הבלעדי,  ת, עפ"יהחברה תהא רשאי, ברהה עבור החדין ו/או לביצוע עבובמקרקע

 .פי הענייןאו התקשרות עימו, ל או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתואת הצעתו 

)תיקון  כרזיםת המחוב ק וחל ב.2ות או יותר יחול סעיף שתי הצעבמקרה של ציון משוקלל זהה של  20.6

או יותר  י הצעותעות, תתקבלנה שתההצ אחר שקלולבכל מקרה בו לכך: " , הקובע( התשס"ג 15מס' 

ליטת בעלות תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת ההצעות היא של עסק בש

ון ה חשבל רואש ורישד שצורף לה בעת הגשתה ארז ובלבהצעה האמורה כזוכה במכ , תיבחר ה אישה

 .הוא בשליטת אישה קה בשליטה, שהעסקתצהיר של המחזיו

 בשליטה ,וכי לא מתקיים אף אחד מאלה:כיח כי אישה מחזיקה אישור רואה חשבון יו          

הל כללי, מנ י, סגן למנהללמנהל כלללי, משנה אם מכהן בעסק נושא משרה בתפקיד מנהל כל .א

פחה  שהוא אינו קרוב מש רו שונה, הריתוא אף אםבעסק ר מוכאתפקיד  ם ראשי וכל ממלאעסקי

 טה.לישל המחזיקה בש

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -נשים  יש מהדירקטורים אינםאם של . ב

 ,יקוד בין שתי הצעות או יותרבנ יוןשל שוובמקרה לעיל,  17.6אם לא מתקיים המנגנון הקבוע בסעיף  20.7

  תיערך הגרלה. -ות המחיר זהות צעגם ה ידה ור ובמותביה  בהצעה הזולדת המכרזים עותבחר 

 .ר על פי דיןול משא ומתן מותציעים, כאשר ניהעם ממתן משא ורשאית לנהל  החברה .21

 מועד פקיעת תוקף ההצעות והארכתן  .22
 

 רון להגשת הצעות.עד האחם מהמויו 120מועד פקיעת תוקף ההצעות הינו  22.1

 קפן. ני מועד פקיעת תולפלגביהן להחליט ו ותאת ההצע מתחייבת לשקול ים אינהמי אביב 22.2

תהיה מי   הזוכה,ים בדבר ההצעה לטה של מי אביבד ההחי מועלפנ צעות שהוגשותוקף הה היה ופקע 22.3

 .קף הצעותיהםמכרז או לפנות למציעים בבקשה להארכת תוהאביבים  רשאית לבטל את 

ה.  רב להארכת שנקבע או לסשאי להאריכה תוך המועד צעתו, רמציע שהתבקש להאריך את תוקף ה 22.4

תף תא ישרכתה כמבוקש, לעל האיבים אב ימלע לא הודי צעתו אומציע שסרב להאריך את תוקף ה

 מכרז. הבהמשך 
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 התחייבות המציע הזוכה במכרז  .23

  ואשההסכם ה  ה אתים קבלת ההודעה על הזכייומ ימי עבודה  7תוך בזוכה במכרז מתחייב להמציא לחברה ה

 המציע.חותמת ליווי וב מטעמו חתימהרשי החתום על ידי מו

 

 ביטול הליך המכרז  .24

מי אביבים שומרת לעצמה   . בנוסף, פי דיןהמכרז על ם לבטל את מי אביבי בו רשאית בנוסף לכל מקרה אחר 

 זכות לבטל את המכרז, כאשר: 

סמכי הליך  ת במהמפורטווהדרישות האחרות,  המוקדמיםאים ל כל התנחת עונה ערק הצעה א 24.1

 . רזמכה

 ההצעה הזוכה.  ולו, או בבחירתם במכרז, או בניהפגהתקיים מצאה ש ברהחה 24.2

טעות במפרט או בדרישות המפורטות  שנפלהי המכרז, ר הוצאת מסמכים, לאחמי אביבל התברר 24.3

או שדרישות אלו  ,כי המכרזממסממהמפרט או  הותיותשהושמטו נתונים / דרישות מ במסמכים, או

 שלמים. יתבלו נים שגויים, אנתו וססו עלב

 .טול המכרזאביבים ביפן המצדיק, לדעת מי תנו צרכי החברה, באויבות, או השינוי נסש חל 24.4

ם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה הגבל ח שהמציעים או חלקיסביר להניש בסיס  24.5

 שהו.ו עבירה על חוק כלעסקי א

ת  רז בנסיבולביטול המכ  רקשבהלמציע כלשהו  יצויום כל פתהיה אחראית לתשל אל החברה 24.6

 המפורטות לעיל.

 

   יהאו הודעת זכיביטול זכייה  .25

 כאשר: ,עת זכייה, בין היתרו/או הודלבטל זכייה  לה זכותשומרת  רההחב  25.1

י י מאו לא אושרה על יד נדרשה מהמציע הדגמת השרות וההדגמה לא בוצעה כנדרש, 25.1.1

 .אביבים

 . החברהי ידל ע צבפרק הזמן שהוקוך הסכם, תהמציע לא חתם על ה 25.1.2

התחייב ים להם פי השלבים ובלוח הזמנ יבויותיו להתארגנות עלהמציע לא עמד בהתחי 25.1.3

 בהצעתו.

המציע, ההצעה, או תוכנה, אשר היה משפיע על החלטתה, אילו  מידע עלקיבלה  ההחבר 25.1.4

 קשרות.תהמציע בהית ני ההחלטה בדבר זכיהיה בידה, לפ

וחות ל, על פי פקת הטרקטורסאבמועד ל וךערה הייע, יוכל או יהמציר, אם קיים ספק סב 25.1.5

 ו.הזמנים, שנדרש

 ת.תרמיביצוע קיים ספק סביר ל 25.1.6

כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר כל פיצוי למציע, בגין  ראית לתשלוםלא תהיה אח החברה 25.2

 מור. ה באלהודעת הזכייה, שבוטל

כרז,  במ  הקבוע מןהזק פרההזמנה בתוך  או י חתימתו על ההסכםאו אז ו/רצעתו למכחזרת מציע מה 25.3

ו הפרת פרק זמן במכרז(, יהורז )באם לא נקבע ת הזכייה במכר ממועד הודעמן סביאו בתוך פרק ז

 , לכל דבר ועניין.הסכם
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 רתה:בחי , תקנה למי אביבים זכות, עפ"יביטול הזכייה או הודעת הזכייה 25.4

יות, פצאול ש )לרבות שווייןרז משווי הצעתו במכ 5%של עור ימוסכם בשלקבלת פיצוי  25.4.1

 לופין,כרז(, או לחינאי המלות בהצעה, על פי תכלוה

בין אם לפני   יפים, שנגרמו להירים והעקישן, בגין כל הנזקים הלקבלת פיצוי  על פי די 25.4.2

ובטרם כם או ההזמנה ההס ה עלהחתימה על ההסכם או ההזמנה, ובין אם לאחר החתימ

 ה.מנהזה ל פי ההסכם אוו עביצוע התחייבויותייע בהמצ להח

 יים  העסק דיני ההגבלים על  שמירה .26

 'ח כנספחמכרז, המצ"ב  ואי תיאום םדיני ההגבלים העסקייהצהרה בדבר שמירה על צעתו לה צרףלעל המציע 

י  דינ ע עלימירת המצ בשל חשד לאי ש צעהת ההומרת לעצמה את הזכות לפסול אמי אביבים ש למסמכי המכרז.

 .  מושיירש מוקיםנימ  ההגבלים העסקיים

 זוכה ה הון בהצעיע .27

טה  עה בדבר תוצאות ההחלמסירת ההודימים ממועד  30תוך במכרז יהיה רשאי, בשלא זכה  מציע 27.1

 -ג)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"21סעיף במסמכי המכרז בהתאם לשל החברה, לעיין  הסופית

 :ט, למע1993

סוד  שוף ה לחברהחהם עלול לדעת בזוכה אשר העיון הצעה הה או הטחלשל הה בחלקים 27.1.1

ו בביטחון שלה, בכלכלתה אה, ביחסי החוץ בביטחון המדינ פגוערי או מקצועי, או למסח

 . הציבור

רכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות משפטית שנעוות דעת חב 27.1.2

נים וכת סיכויים וסיכאו העררזים, כוועדת המחלטתה של או לה לפעולהאפשריות שונות 

 .דייםהליכים משפטיים עתיר בכאמוטות החל לתקבהנובעים מ

למתן זכות עיון בהצעתו  ו התנגדותפי דין, מציע שיש ל-למציעים במכרז עליון המוקנית לאור זכות הע 27.2

ים קן את החלבהצעה, נדרש לסמכלול  שלדעתובמלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, 

 .וןחיסיים לטיונהנימוקים הרלו הצעתו ולציין אתויים בהחס

ם הנימוקים לחיסיון וינו לגביהכחסויים ו/או לא יצומנו על ידי המציע ים בהצעה אשר לא יסחלק 27.3

 לה שמבחינת המציע העיון בהם מותר. החברה אינה מחויבת לפנות למציע כדי לברר אםיחשבו ככא

 .תולא צוינו בהצע יון, במקרה שאלום לחיסנימוקיהו/או את ו חסויים בהצעת חלקים

מי  המכרזים שלהינה בסמכות ועדת  יון של חלקים בהצעהבדבר חשיפה או חיס לטה ההח מקרהבכל  27.4

גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. בכל מקרה ולמרות האמור  ית לחשוף אביבים, אשר רשא

 .וי כאמורלציע אשר יבקש גילכל מ הזוכה הירי ההצע לות את מחאית לגהיה רשבכל הצעה, החברה ת

ים לאלה אחר, בחלקים המקביללעיין בהצעת מציע  מלטעון כי הוא זכאיתק מושנוע והיה מיע מצי 27.5

 .עתור סומנו כסודיים בהצאש
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 ₪ כולל מע"מ. 350עיון כאמור לעיל, יהיה מותנה בתשלום לחברה בסך  זכותמתן  27.6

ניות פ .תרכש והתקשרויול מחלקת רט לעיל, יפנה בכתב אועיון כמפלממש את זכות העוניין ממציע ה 27.7

 וניות לא תיעננה.טלפ

 יין בעותק מהצעתוה למכרז. מציע המעונלאחר הגשת למציע לעיין בהצעתוי אביבים לא תאפשר מ 27.8

 ידאג לשמירת עותק ההצעה ברשותו טרם הגשתה למכרז.

ם ממנו ה הנובעיה ובכל טענה ו/או עילז ם למכרז בכל דבר ועניין הנוגעי מקום השיפוט הייחודי לדיון 27.9

 סמך במחוז תל אביב.המומשפט ה תיהינו ב

 

 

 
 
 
 
 

  –מכי ההצעה כרוך את מסנא לא ל --
 

  --ההצעה בדפים דו צדדיים  להגיש את מסמכי א לאנ --
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 –טופס הצעת מחיר :'אנספח 
  טון לפחות 4גרירה של  ת ואספקת טרקטור חדש בעל כושרישרכ

 20/529' מס יו שלבד בימכרז פומ
 

 
 2010ם י אביביוחברת מסמכי המכרז למלהצהרה בנספח ו' מפורט כינו על יד המוצע טרקטורהכי הננו מצהירים 

 ם אנו מציעים במסמך זה. במחיר ובתנאים אות וע"מ תהא רשאית לרכוש אותב
 

 
  מ ע"בש"ח ללא מ הצעת מחיר  קטגוריית פריט

 שנת( 1אחד ) קלאיחקטור טרשל אספקה 
  "ס לפחות,כ 99 ,וללא בעלות קודמתמ ק" 0, 2020ייצור 

   ציוד אחרהכנה לכף קדמית וולל כ
 , )מטאטא, כףהמופעל הידראולית 

  זל,מנוע די ,וכיו"ב( מזלג הרמה
  טון 4.5וכושר הרמה עד  טון 10עד של רה כושר גרי בעל 

  המפורטיםלווים זרים הנכל האביכולל 
 רישוי( )כולל אגרת הסכםמסמכי הל 4.4ף בסעי

 

 

_______₪ _______ 

 תקנה ה והאספקאופציונלית לתוספת 
 .על גבי הטרקטור, רימה ריתום, ת, הידראוליתקדמי כף של

 

 

 

___________₪ ___ 

 אספקה והתקנה נלית לאופציותוספת 
 , מהיר ריתום, הידראוליק"ג,  1500שר הרמה עד כו, קדמי הרמהלג זמ של

 . על גבי הטרקטור

 

 

 

________₪ ______ 

 אספקה והתקנה אופציונלית לתוספת 
 . רקטורעל גבי הט ,רמהי ריתום, קדמי כביש מטאטא של

 

 

₪ ______________ 

 
 

 א תישקל. חלקית להצעה . בטופס הצעת המחיר כל הפריטיםמחירים ל למלאיע על המצ •

 

אגרת רישוי , כולל אחריות האספקהור ויות הישירות והעקיפות עבעלכל האת  המחיר הינו סופי והוא כולל •
 .ום נוסףלא יינתן כל תשלעריף בהסכם שיקבע בת  למחירר עבומוכ"ו 

 

 .על ידו  צעהמו טרקטורה לשה מחש לה ונותף להצעה מפרט טכני עם תמלצר  על המציע •

 
 

מציעשם ה  תאריך        חותמת המציע   חתימת המציע  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "עסקי שמור" 

 24מתוך  12מוד  ע

 
 

 'ב נספח 
 
 
 

 מ "בע 2010לכבוד חברת מי אביבים 
 יות שרו התק מחלקת רכש ו

 אביב -תל
 .,נ.ג.א

 
 

 עה יבות לקיום ההציחהת - 20/529 'מס מכרז פומבי דו שלבי :וןהנד
 
 

על פי כל התנאים, התניות והדרישות  פקהאסאת ה בע"מ 2010בים ברת מי אביה לספק לחזיעים באנו מצ .1
 ים עליהם במו"מ.מפורטים לעיל, או במחירים שנסכה הכלולים במסמכים אלה ובמחירים

 כים הבאים:תאריתפקע בתאריך המוקדם מבין העה זו הצ .2
 האחרון להגשת ההצעות. דועשה חודשים מהמבתום שלו .2.1
 ל.לעי עתה, כאמורתאריך פקי ביטול לפניה ניתנת לאינזו  הצעה .2.2

חרת, הח"מ מאשר/ים א בכל מקרה שהצעה מוגשת בשם חברה, שותפות או כל התאגדות משפטית .3
הם  זה ולחייב את הגוף בשמו מוסמכים כדין לחתום על מסמך הצעהזאת שהוא/הם מוסמך/ומצהיר/ים ב

 חותמים.
להזמנת  ע"מב 2010בים ברת מי אבייבות מצד חמשום התחיההסכם  לנו כי אין בעצם החתימה על עדוי .4

 .אספקהה
חר, יש לציין את או תאגיד א רשומה חברה, שותפותו יש לציין שם מלא ומדויק של המציע.  אם המציע הינ .5

 ם, כפי שנרשם כדין.הש

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 שם המציע
  - ( יד ום את שם התאג המציע הוא תאגיד יש לרש )אם

  - כתובת המציע 

  - טלפוןמספר 

  - יידלפון נמספר ט

  - פקסמספר 

  - שותפות רשומה פ. /ר ח.מספ

   (EMAILכתובת דוא"ל )

  - זת.מס' עוסק מורשה/ 

  - שם איש קשר לבירורים

  - תאריך 

  - חתימה

  - שם החותם ותפקידו
 

  - )אם המציע הינו תאגיד(חותמת 
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  נספח ג'
ים(, ין והבטחת תנאים הוגנ)איסור העסקה שלא כד זריםוק עובדים ם לחבהתא תצהיר

 1987 -ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -התשנ"א 
 _________________ מרח' ___________ אני הח"מ ______________ מס' ת.ז.

ר  מצהיכן, אעשה  אם לא חוקם בבועיים הקונשפוי לעוכי אהיה צ תמהאר את לי להצהילאחר שהוזהרתי כי ע
 בזה בכתב כדלקמן:

  
 ר לעיל.כאמוהם  שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי .1

 

מכרז    _____________ לצורך_____ מס' חברה _____________  בשם חברתאני מגיש תצהיר בשמי /  .2
 .בע"מ 2010בים ______ עם חברת מי אביו שמספר

 

פסק/י דין חלוט/ים,  ל החברה האמורהקה אלי / אכל בעל זי ה או כנגדהאמורה ברהח נגדדי / כלא הוצאו כנג .3
לפי חוק עובדים זרים )איסור  2002טובר באוק 31עבירות, שנעברו לאחר יום שתי תר מהמרשיע/ים ביו

 עד ,1987-ימום, התשמ"זנמישכר  לפי חוק ו/או 1991 -(, התשנ"א יםסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנעה
 בע"מ. 2010ים אביבעם חברת מי  רותתקשלמועד הה

  -לחלופין 
ן חלוט/ים ביותר משתי החברה האמורה הורשענו בפסק/י די אל /אלי אני / החברה האמורה וכל בעל זיקה 

חת  טהבדין וקה שלא כובדים זרים )איסור העסע לפי חוק 2002באוקטובר  31ר יום חעבירות, שנעברו לא
; אולם, ההרשעה 1987-שכר מינימום, התשמ"זחוק בעבירה לפי  או/ו 1991 -נ"א התשנים(, תנאים הוג

 ונה שלפני מועד ההתקשרות.האחרשנה חרונה לא הייתה בהא
 

      ר זה:בתצהי .4
אחד  ני אדם, ( אם הספק הוא חבר ב2); ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק1כל אחד מאלה: ) -"בעל זיקה" 

ן, דומה במהותו תיו או שותפיו, לפי העניימניושהרכב בעלי  אדםני )ב( חבר בו; ליטה ב: )א( בעל השהאלמ
במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג(  י פעילותו של חבר בני האדם דומיםתחומק, ולהרכב כאמור של הספ

 -תית לט שליטה מהוששנאדם  חבר בני ( אם הספק הוא3בודה; )העשאחראי מטעם הספק על תשלום שכר  מי
 ת בידי מי ששולט בספק. הותינשלט שליטה מ, שאחרבני אדם   חבר

 .1981 -תשמ"א(, הישויכמשמעותה בחוק הבנקאות )ר -שליטה" "
 של אמצעי שליטה בחבר בני האדם. ם או יותר בסוג מסויםחזקה של שלושה רבעיה -"שליטה מהותית" 

 יך. שה ההצעה להלהוגבו המועד   -ךהליכרז; ב גשת הצעות במהל אחרוןהמועד ה-במכרז -ד ההתקשרות" וע"מ
  

 . תוכן תצהירי אמתזהו שמי, להלן חתימתי ו .5

 
                                    

    
 יר המצה חתימת  תאריך 

                                                  
 ה אימות חתימ

 

גב'  /, מר_________________, במשרדי ב_________ע בפני עו"ד יופה  __ם ______הנני מאשר בזה כי ביו

_____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה  ____ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות ________, המוכר/___

ן, אישר/ה את נכונות כ ם הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשהיהצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשל

 ה עליו./תם"ל וחתצהיר הנה

 

    
 מהחתי           תחותמ
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 'דנספח 
  דו שלבי פומבי רזמכההגבלים העסקיים ואי תיאום  הצהרה בדבר שמירה על דיניופס ט

 
 לקמן :  ___ מספר ת"ז ______________, מצהיר בכתב כד__________אני הח"מ _

 

 ל.שלי הם כאמור לעי הותתעודת הז שמי ומספר .1
 

של חברת מי  כרזמ( בהלן: "המציע")ל)שם התאגיד( _ ______ת _____ברשם חבה זי מגיש תצהיר אנ .2
)להלן:  ______' סמ________________ )נושא ההתקשרות(, ____בע"מ, ל ________ 2010אביבים 

 "(.המכרז"
 

 ליו. זו בשם התאגיד ומנה אני מוסמך לחתום על הצהרה .3
 

 1988-"חשמעסקיים, התה יםהגבלאות חוק הורד להויגנעמו לא פעלו במי מט ו/או מנהליו ו/או המציע .4
, ובכלל זה מכרז"(, בקשר להצעתם בםסקיידיני ההגבלים העל: "גבלים העסקיים )להלן ולעיי ההודינ

 ך לא רק(:)א
 

י המציע ו/או הוחלטו על ידר מופיעים בהצעה זו המחירים ו/או הכמויות וכן כל מרכיב נוסף אש ▪
זה או עם כרז ממציע אחר ב עםדר או קשר הס, עצותללא התיי י,עצמא פןוו מי מטעמו באיו ו/אמנהל

 ותף( .במש מציעזה )למעט מכרז אחר במציע פוטנציאלי 
 

לידיעת כל   בהצעה זו לא הובאו באופן כלשהואו כל פרט אחר המופיעים המחירים ו/או הכמויות ו/ ▪
להציע ל נציאיש לו פוטר ד אשיאגתני כל אדם או בפאו  זה, מכרז ע הצעות באגיד אשר מציאדם או ת

 ע במשותף(.מצי זה )למעט כרזמבהצעות 
 

ם ו/או כמויות ו/או  מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחיריהיו לא  נהליו ו/או מי מטעמוהמציע ו/או מ ▪
די גשת על ילהצעה המוובין בנוגע  ה, בין בנוגע להצעתםז מכרזוגשות בכל פרט אחר בהצעות המ

וה הגבל עסקי המהופעלו באופן  לאזה, ו מכרזם ע וק בקשרלוקת שבחאו /ו, הז  מכרזע אחר במצי
זה, ו/או לא ניסו  מכרז  ני ההגבלים העסקיים במסגרתם דיחד עת שאינה עולה בקנה או/או התנהגו

 לבצע אחד מאלו.
 

אחר, או של  ל מציעלהשפיע על הצעה ש יעו ולא ניסואו מי מטעמו לא השפ/המציע ו/או מנהליו ו ▪
וטנציאלי רמו למציע אחר או למציע פלא גא ניסו ו/או ל זה, ובכלל זהז מכרבאלי אחר, ציפוטנ יעצמ

 זה.   מכרז ב הצעהגיש אחר שלא לה
 

שהוא עם מציע או נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כל מוגשת בתום לב ולאהצעה זו של המציע  ▪
 ותף(.במשמציע  זה )למעט מכרזלי במציע פוטנציאעם 

 

 מתאים:ום המקב v ןסמליש  .5
 

קירה של חת חזה תבמועד חתימת תצהיר  יו ו/או עובדיו לא נמצאיםניותו/או בעלי מ יוהמציע, מנהל [ ]
 שד לתיאום מכרז;רשות ההגבלים העסקיים בח

 

 ____________________________________פרט:____________________אם כן, אנא 
 

ות על דיני  עבירם האחרונות בנירבע השו באשעורלא הו עובדיו א/יו ותיונאו בעלי מו ו/מנהלי ] [ המציע,
 פלילי בעבירות אלו; כרזים ולא תלוי ועומד כנגדם הליךמי מתאו ים, לרבות עבירות שלההגבלים העסקי

 ______________________________אם כן, אנא פרט: ________________
 

            __________         ___________          ___________   _______________ 
 חתימה+ חותמת         פר ת.ז.סמ              שם                 תאריך                 

 
 ה חתימ אימות

 

____________, , במשרדי ב _י עו"ד ___________ הופיע בפנ  הנני מאשר בזה כי ביום ___________
ואחרי __, ____________ת תעודת זהו עלב שי /באופן אי ליר/ת כמוה___________, גב' __מר/

אם לא יעשה/תעשה תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק היה/כי יה להצהיר את האמת ו/שהזהרתיו/ה כי עליו
 ם/ה עליו.צהיר הנ"ל וחתכן, אישר/ה את נכונות הת

 
  ______    ________                                                    ____________ 

 חתימה                                                                                            חותמת              
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 ים מתווכים"ם "דמי תיווך" ל"גורמעל אי תשלו הצהרה והתחייבות - (1ה' )נספח 

 
 _ _______________ ז.ת. 'סמ ____________________הח"מ ___ י/ואנ
 
 

 לקמן: ב כדבכת  בזה ים ומתחייבים/הירמצ____  ____________________חתימה במציע ה מורשה/י
 

ל ו כסף ו/או כל דבר בעבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/אי קו/או ע המציע לא נתן ו/או לא הצי .1
 2010ים יבברת מי אבל חשחדל שה ו/או ממעו/או  הלטעקיפין, על החאו ב/להשפיע, במישרין ו ערך במטרה

בע"מ ו/או מי   2010ת מי אביבים חבר עובד בע"מ ו/או  2010יבים של נושא משרה בחברת מי אבאו  בע"מ
 ה הנובעים ממנו.ו/או כל הסכם/הזמנמכרז טעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר למ

כל  אואו כסף ו/ו/ ההנא , כל טובתיןבעקיפ וא/בל, במישרין ואו לקלהציע ו/או לתת ו/ חייב לאע מתהמצי .2
שה ו/או מחדל של חברת מי  ו מעו/א או בעקיפין, על החלטהבמטרה להשפיע, במישרין ו/ערך דבר בעל 

 2010ביבים ו/או עובד חברת מי א בע"מ 2010ים בע"מ או של נושא משרה בחברת מי אביב  2010אביבים 
 ממנו.ם נה הנובעיהזמ/הסכםו/או כל  רזר למכ שקב כל גורם אחר, ו/או בע"מ ו/או מי מטעמה

 2010א משרה בחברת מי אביבים נוש , עםבמישרין ו/או בעקיפיןתף פעולה, ישא ידל ו/או ללא שהמציע  .3
דע מנת לקבל מיו/או כל גורם אחר על או מי מטעמה בע"מ ו/ 2010מ ו/או עובד חברת מי אביבים בע"

 ממנו. בעיםנומנה הזהם/ו/או כל הסכז מכרל חסוי/סודי הקשור

בים אבי  ת מין, עם נושא משרה בחברולה, במישרין ו/או בעקיפיף פעשדל ו/או לשתל ע מתחייב לאיצהמ .4
מנת לקבל מידע  גורם אחר על בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כל 2010אביבים  בע"מ ו/או עובד חברת מי 2010

 ו.ה הנובעים ממנהזמנ/למכרז ו/או כל הסכםסודי הקשור חסוי/

 2010מי אביבים פין, עם נושא משרה בחברת בעקימישרין ו/או ב תף פעולה,יש א ידל ו/או  לש לאמציע ה .5
מחירים מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע  בע"מ ו/או 2010ד חברת מי אביבים עוב ו/אובע"מ 
 רותית.מלאכותית ו/או לא תח בצורה

יבים מי אבת משרה בחברשא ועם נבעקיפין, ו ן ו/איריששתף פעולה, במאו ל/ע מתחייב לא לשדל ו המצי .6
ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע  טעמהמי מבע"מ ו/או  2010יבים ע"מ ו/או עובד חברת מי אבב 2010

 חירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.מ

 2010ים ביבאת של חברת מי תקשרועיל במסגרת הליכי הל 5-ו 3, 1 בניגוד לאמור בסעיפיםלא פעל המציע  .7
 ים מהם.בענום/הזמנה שהסכ ו כלבע"מ ו/א

מי  לעיל, חברת פיםבניגוד לאמור בסעיפעל עמו כי המציע ו/או מי מט תעורר חשד סבירמציע שאם יוע ליד .8
ההתקשרות  שתפו בהליך ול דעתה הבלעדי, לא לבע"מ שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיק 2010אביבים 

( ו/או לא  רות""הליך ההתקש ה:)בסעיף ז  אחר  הליךו/או בכל , כאמור הולכי נעשתה הפע ם חשדלגביו קיי
רות ו/או לבטל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקש בכל לבטלבהליך ההתקשרות ו/או לקבל את הצעתו 

עם המציע, וזאת  כל הסכם תקףמהליך ההתקשרות ו/או מנה הנובעים בכל זמן שהוא את ההסכם/ההז
תרופות בשל ים )כם, חוק החוזהסתקשרות, ההה י מסמכחברה מכח ה לרשות דומכל סעד אחר העוסף לבנ

 .דין"או מכח כל  1970-של"אהפרת הסכם( הת

טעמו המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מידיעת עובדיו, קבלני להביא תוכן סעיף זה למתחייב המציע  .9
ם ינובעם/הזמנה הסכאו ה/ו "מבע 2010ביבים מי א ך ההתקשרות של חברתך שהיא בהליהמעורבים בכל דר

 מנו.מ

 

 
        

מורשה/י חתימת   מציעשם ה  תאריך 

 מציע מה בהחתי

 ע חותמת המצי 
 במקרה של תאגיד()
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 תצהיר בעניין חקירה פלילית או הליכים פליליים -(2) 'הנספח 
 

 
 לקמן:  כדתב  כר בהי_________, מצ___________ מספר ת"ז _____________אני הח"מ _________

 
 יל.ר לעות שלי הם כאמור תעודת הזהפומסשמי  .1

 

 "( במכרז  המציע_ )שם התאגיד( )להלן: "________________שם חברת ______אני מגיש תצהיר זה ב .2

 
ת(, מספר ושא ההתקשרו________ )נ__________בע"מ, ל ________ 2010של חברת מי אביבים 

 ."(זכרהמ__ )להלן: "_______מכרז  _

 
 ו. התאגיד ומנהלי ו בשםהצהרה זעל סמך לחתום מו ינא .3

 
קירה פלילית ת מי מבעלי מניותיו או מנהליו, חלרבו יע, לא מתנהלים נגד המצנכון למועד הגשת ההצעות  .4

 וצא בזה. , קבלת דבר במרמה וכיל שוחד, מרמהאו הליכים פליליים בעבירות ש

 

י ולרבות מי מבעלעם צד ג',  וחלקאו  שוא המכרזנ רותיהש ועהתקשרות לביצ הסכם אין ולא יהיהמציע ל .5
 .מורירה פלילית או הליכים פליליים כאת חקתנהלשורות, אשר כנגדו מיותיו, מנהליו או חברות קמנ

 

 
            ___________         _____________          ___________   ____________ 

 מתחות  חתימה+   ר ת"ז מספ              שם                         תאריך                    
 

 

 

 אימות חתימה 

 , במשרדי ב_______________,  הופיע בפני עו"ד ___________  __________מאשר בזה כי ביום _הנני  

 

, ואחרי _____ודת זהות _________שי / בעל תעהמוכר/ת לי באופן אי מר/גב' _____________,

תעשה /הקבועים בחוק אם לא יעשה נשיםתהיה צפוי לעו/מת וכי יהיהאת היר איו/ה להצהעלכי  ו/התישהזהר

 התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו. ונותת נכישר/ה אכן, א

 

 ___                  ___________                                        ____________ 
 חתימה                                                                                  חותמת         
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 'ו ח נספ

 ת במידה במרכיב  האיכות ו ניקוד אמ לצורך  וצעהטרקטור המת אודוהצהרה טופס 
 20/529 מס' פומבי דו שלבי מסגרת מכרזב

 

 ,  ע"()להלן: "המצי _____________ ___ של חברת____________, משמש כ________________ אני הח"מ
 :הדרישות מטהבכל  עומדכמפורט להלן  ידיעל  המוצע  טרקטורהכי צהיר מ ________________.מ ___ח.פ/ע

 

 ט פרי
 יצרן 
 

 (אלמל)

 דגם
 

 (אלמל)

תקופת 
 אחריות 

 (אלמל)

 ספקהן אמז
 

  (אלמל)

 ר ארץ ייצו
 

  (אלמל)
 שנת( 1אחד ) קלאיחקטור טרשל אספקה 

  ,"ס לפחותכ 99 ,וללא בעלות קודמתמ ק" 0, 2020ייצור 
   ציוד אחרהכנה לכף קדמית וולל כ

 , )מטאטא, כףהמופעל הידראולית 
  זל,מנוע די ,וכיו"ב( מזלג הרמה

  טון 4.5וכושר הרמה עד  טון 10עד של רה כושר גרי בעל 
  המפורטיםלווים זרים הנכל האביכולל 
 )כולל אגרת רישוי( הסכםמסמכי הל 4.4ף בסעי

 

 

 

 

 

   

 אספקה והתקנה נלית לאופציו תוספת
 על גבי , מהיר ריתום, הידראולי, תקדמי כף לש

 רקטור הט

 

 

 

   

 קה והתקנה אספנלית לאופציופת תוס
 בעל  ,מהיר ריתום, , הידראוליקדמי הרמהלג זמ של
 . על גבי הטרקטור ,ק"ג 1500הרמה עד שר כו

 

 

 

   

 קה והתקנה אספנלית לאופציותוספת 
 על גבי , מהיר ריתום, ידמ ק כביש אטאמט של

 . קטורהטר

 
 

   

 

 

 
        

 המציע חותמת   מת המציעחתי  שם המציע  תאריך 
 אגיד()במקרה של ת
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 ' זספח נ

 ם מוקד סף ר המוצע לצורך עמידה בתנאיה אודות הטרקטוהצהרטופס 
 20/529 מס' דו שלביפומבי  מסגרת מכרזב

 
 למכרז: 14.3 יףבסע מוקדם סףאי ידה בתנצורך עמל

הטרקטור המוצע  ;2020ק"מ שנת יצור  0 -חדש  :ורט להלןהטרקטור המוצע יעמוד בכל הקריטריונים כמפ "
מתאים טון  4לפחות של  כושר גרירה; ס"מ 280 -קטורגובה מקסימאלי של הטריה ללא בעלויות קודמות ;הי

יזוג  כת ממער ;תא נהג סגור עם קבינה בטיחותית מקורית של היצרן"; 1" -לנהג בעל דרגת רישיון  לנהיגה
 " ירור וחימוםאויר, ק

,   ע"(לן: "המצי)לה _____________ ___ של חברת__________________, משמש כ__________ מ"חאני ה
  הבאים: םבקריטריוניומד ע הטמ םהרשו  הטרקטורצהיר כי מ _______________.מ ____ח.פ/ע

 .ת נתוניוי אביבים רשאית בכל עת לבדוק את הציוד ואמ

 בטופס זה. ם שנמסרויוכל להוכיח אמיתות נתוני אכייתו של מציע אם לים רשאית לפסול זמי אביב

 .מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, הנני מתוקף תפקידי הנ"ל

 נים מצטבריםקריטריותיאור של 

 עיף לס לעמידה בתנאי סף

 למכרז 14.3

 העל המציע לרשום היכן מופיע קיים / לא קיים

ים  דה בתנאי זה במסמכעמי
 שצירף הטכניים

 (למלא חובה)

  קיים 2020ר וק"מ שנת יצ 0 - חדש

  יםקי דמותבעלויות קויהיה ללא  וצעמה ורטקהטר

  קיים ס"מ 280 -רהטרקטולי של אמקסימ גובה

  קיים טון 4 של לפחות גרירה כושר

 לנהיגה לנהג בעלמתאים 

 "1" -דרגת רישיון 

  קיים

 עם קבינה בטיחותית מקורית של היצרן רסגו נהג את

 

  קיים

  קיים רור וחימוםיקיר, ואמערכת מיזוג 

 
 

תבחן  , ככל שיש בכך צורך. י עם המידע הרלוונטירט טכנמפו/או פרוספקט  תועל המציע לצרף להצע •
 . תהבהתאם לשיקול דע, בדרכים אחרותהחברה את עמידת הרכב המוצע  

        

 חותמת המציע   ציעהמת חתימ  שם המציע  יך תאר
 במקרה של תאגיד()
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 טון לפחות  4בעל כושר גריה של  חדש קטורטרלרכישת                           ' מסהסכם  - ח' נספח
 

 2020 ______________ ביום ___ בחודש _ ם בחתשנערך ונ

 
 
 מ "בע 2010אביבים  ימ   בין: 

 514374099ח.פ.  
   6492806 יפו-יבאב-תל, 37שאול המלך  משדרות

 03-5610160פקס:   03-7736118 :פוןטל  
  "(החברה)להלן: "  

  
 אחד מצד    

 __________________________    לבין: 
 _____________ח.פ. / ע.מ. _____ 
 ___________מרחוב __________ 
 ____________ קס:פ ___________ טלפון: 
      ("הספק)להלן: " 

 מצד שני    
 
 

  ותטון לפח 4רה של על כושר גריב חדשטרקטור לרכוש נת , מעוניירה, והחב איל הו
 

ידע, , הועיעל הרקע המקצב ים על פי כל דין,ם הנדרשייב כי הוא בעל כל האישוריר והתחצהיה והספק והואיל 
, להלן( הדרתפקה )כהגאסספק לחברה את הדי לכת הנדרשים יומנות המקצועיהניסיון, הכישורים והמ

  ;ך על פי כל דיןמלא אחר כל התנאים הנדרשים לשם כול
 

מתחייב  והספק, להלן( אספקה )כהגדרתהאת ה מהספקלקבל  ברההח, מעוניינת הספקי ועל סמך מצג והואיל 
   ם זה;ראות ותנאי הסכהועצמאי ובהתאם ל ספק, הכל כאספקהאת הק לחברה נילהע

 
את ההסכמות ביניהם  והביעו רצונם לעלות אספקהקבלת ה איתנדיר את להסוניינים מע והספקוהחברה  ואיל וה

 על הכתב.
 
 

 :  ים כדלקמןן הצדד בי  נההוצהר והות, הוסכםלפיכך 
 

 

 מבוא 

 תי נפרד ממנו.הווים חלק בלמ ה והצהרות הצדדיםלהסכם זהמבוא  .1

 .סכםרשנות ההא תשמשנה לצורך פהן לחיות בלבד וכם זה הינן לנוכותרות הסעיפים בהס .2

 

 כללי  .3

של נפרד בלתי המצורפים או שיצורפו אליו מהווים חלק והנספחים  מכרזוא להסכם, מסמכי המבה 3.1
 ם.ההסכ

 
 : םנספחישימת ה ר
 

  עריף  ת  -     1נספח 
 

 ברבים משמע וכן להיפך.שון יחיד אף בלכל האמור בהסכם  3.2

 

 .י פרשנותולא תשמשנה לצרכ בלבדלשם נוחות  יפי ההסכם הינןכותרות סע 3.3
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 : ותהגדר 3.4

 :  בות הספקהתחיי ו אספקהתנאים לביצוע ה  .4
 .האספקהלמתן ה ידע, ניסיון, יכולת מקצועית והרשאלהיות בעל  קספהעל  .4.1

 

קפים ם, בעלי ניסיון ובעלי רישיונות תניוממיעובדים  באמצעות שהאספקה תבוצעכך יב למתחי הספק .4.2
 ל דין.וכל אישור והיתר הנדרשים על פי כ

 
עפ"י התנאים , הזמנת רכישה זוא נשופקה ביצוע האסבעל הרשאה כדין להינו  ייב כימתחק הספ .4.3

 רים ההית, תהרישיונו ל כלההתקשרות בעהיה בכל תקופת וכי הינו וי רכישהבהזמנת ה שנקבעו
 .ם הנדרשים עפ"י דיןרישווהאיוחים טהבי

 
עות רצונה  ולשבי ההעית גבוצול ברמה מקוכבהתאם להוראות כל דין, ה האספקהצע את לבהספק  על .4.4

 להלן: םתנאילבהתאם ו  המלא של החברה

 
 , לכל מטרה קלאיטרקטור ח .4.4.1

 .2020צור ק"מ שנת י 0 - חדש .4.4.2

  .תיהיה ללא בעלויות קודמו המוצע הטרקטור .4.4.3

 .ס"מ 280 -הטרקטור לי של אסימגובה מק .4.4.4

 .4המתאים לקבוצה  –טון  10עד  הטרקטור של הכושר גריר  .4.4.5

 טון. 4.5עד  הרמהכושר  .4.4.6

 לפחות כ"ס 99 .4.4.7

 טור.נהיגה לטרקרישיון  – "1" רישיוןדרגת נהג בעל מתאים לנהיגה ל .4.4.8

 .זלדינוע מ .4.4.9

ל/דקה, משאבת  50 כיוונים. משאבת שמן הידראוליתרים דונדרש לפחות שני סלקטו .4.4.10
 ל/שעה. 30להגוי  הידראולית

 .ב(ג הרמה וכיו"מזלף, ית )מטאטא, כפעל הידראולהמווציוד אחר  הכנה לכף קדמיתעל ב .4.4.11

 .מוסמך אישור של בודקמורכב על זרוע קידמי מראש עם  הרמהוו  .4.4.12

  להתחבר נן לגובה ולמטה ובעל יכולתוותכ, מיכולתעם  חם תפוב עמשולאחורי  רהגרי ןפי .4.4.13
 .לנגררים כולל חיבור שקע חשמל

 ם קבינה בטיחותית מקורית של היצרן.ע ורהג" סג"נא ת .4.4.14

 קירור וחימום.מערכת מיזוג אויר,  .4.4.15

 חשמלית. נדרש ידית שינוי כיוון נסיעה .4.4.16

 קדמיתה חוספסים + מגב  ושוטפי שמשי שטח מפנ ומדרגת עלייה  עם הגנ ידית אחיזה לתא .4.4.17
 .צד מראות

 טרקטור.ני רוורס מותקנים ע"ג היישח .4.4.18

 אחור, –: פנים ון מושבכיו יכולת+  גב ומשענת ידכך עם משענת מרופד ומשו ,רטופדימושב או .4.4.19
 מעלה. – המט

 . חותטית בחגורו .4.4.20

 .ת איתותת אורות + ידילד ההגה + מתג הפעומהגלגל / ע מלי עלצופר חש .4.4.21

 .ים + נורית ביקורת בלם חניהי טעינת מצברה מנוע + חיוועבוד שעון שעות .4.4.22

אור  ת,ות, פנסי איה בכבישיעלנסצבע צהוב  ייםכוללת פנסים ראשמערכת תאורה מלאה ה  .4.4.23
+ כפתור התראה לנסיעה ברוורס שיותקן אחורי שילוב הילוך בלם, פנס נסיעה לאחור נדלק ב

נים פרי עבודה מלזרקו+ ג נהעל גגון תא המותקן  "נצנץ" וגסמשואה מ נספ+  ע"ג הטרקטור
 .העליוןומאחור בחלק 

  "אספקה"
 

 על תתי סעיפיו. 4.4סעיף לבהתאם טרקטור אספקת 

 ע"מ.ב 2010י אביבים מ " החברה"או  "מי אביבים"
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 .וניםתאורת לוח מחו .4.4.24

 .הצתההתג י עם כיבוי מטוי אורות אוטומבכי .4.4.25

 .ים זוהרים מאחור על פי תקנות התעבורהפס+ י אור מחזיר .4.4.26

 בכתב.  חברהה ישוראחר אליבחר י –ן צבע הטרקטור מקורי של היצר .4.4.27

 .אוניברסלייםימולים מצעי החיווי וההתראה בתא הנהג למעט סא שלשילוט בעברית  .4.4.28

 ורה החברה בכתב.ישד בתיאום ובאנפרשייקבע בם מיקויותקן ב ק"ג 3ף כיבוי מט .4.4.29

 גלים.למפתח ג .4.4.30

רחבי העיר  ב רהלקבוצת אנשים באתר החב וככל שיידרש לפחותות שע 4בן  דרכהמתן שירות ה .4.4.31
בטי י, הל המערכות השונותש כר ותפעולל היולהכת הטרקטור ופן הפעלל אע, יפו-אביב לת

 אי אחזקה.כנרג ט פעיל ובד ג מבדרקלות ת יתורונים ואכיו ,עיםשגרת טיפולים מונ, בטיחות

צוע טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות וראות בית והשפה העברייסופקו ב הוראות הפעלה .4.4.32
 היצרן.

 

יה, יסיים את התארגנותו יהחברה על הזכת דעימים מיום מסירת הו 90 -לא יאוחר מ מתחייב כי פקהס .4.5
 . ברההחונה המלא של רצ פן מלא לשביעותבאו לאספקה , ויהיה ערוך ומוכןלביצוע האספקה

 

בהתאם למה תחול מיום מסירת הטרקטור לידי החברה ולמשך שנה אחת ו/או  תקופת האחריות .4.6
יהיה  ריותהאחת ופמשך תקב תיקון שיידרש כל, ורהעם החב ביניהם ביהמיט ,מכרזה גרתמסיקבע בשי

 .נוסף ללא תשלום

 
 .תואת תקינו חברהיבדוק נציג ה לשימוש מי אביבים,  הטרקטורטרם העברת  .4.7

 
 בלוח הזמנים עמידה לרבות ההסכםפי -ו עלצע את התחייבויותימצהיר, כי הוא מסוגל לב הספק .4.8

 ר טורקהטת אספקחוק החלות על הרישות דלעמוד בכל  ספקהחייב מת כן וכמ, ויצועשנקבע לב

 
י בנו היהי מנווכל חלק מ ועומד בכל דרישות החוק ומשרד התחבורה יןתק הטרקטורמתחייב, כי  הספק .4.9

דת הם בהתאם לפקו נה שלוהמבו ו, סימוניו, אביזרידוציוך שכ של הרכבים םהמתאימה לייעודה בצור
 .ורהבת התעה ותקנוהתעבור

 
בהסכמת  ת ביצוע השרות אלאא חרביר לעסק אצמו ולא להעשרות בעתחייב לבצע את המהספק  .4.10

חר כדי לגרוע א ת לעסקע השרואין בהעברת ביצו מובהר בזאת בין הצדדים כי בכתב ומראש. החברה
ו כלפי  מחיובימאיזה  הספקאו לפטור את נאות של השרות לביצוע ה הספקשל  מאחריותו המלאה

 . הסכםהעפ"י  החברה
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 תמורהה .5
על ידי מראש התשלום יבוצע  , כאשרהסכםל 1כמפורט בתעריף שבנספח  לתשלוםי כאיהיה ז הספק  1.1

 שבון הספק. העברה בנקאית לח
 

 הטרקטור.את  יספק הספק, התשלום ד עם קבלתמי 1.2

 
לקת כספים, שד' חמ - מבע" 2010יבים לחברת "מי אב ערוכה כדין "רומק" ת מסוניחשבימציא  הספק 1.3

בע"מ תהא רשאית לדרוש מהספק  2010ברת מי אביבים ח ,ההאספקת"א, עבור  37לך שאול המ
  ע"י החברה. אחר שיידרשט ת, או כל פורמגבי מדיה מגנטי להגיש את החשבוניות על

 הבא: נית המס תכלול את הפירוטחשבו

 . האספקהריך ביצוע תא 1.3.1

 עה.שבוצ האספקה תיאור 1.3.2

 . רכישה ת הבהזמנ בתאם לתעריף הנקוהלום בם לתשכוהס 1.3.3
 

 

 דה תנאי הצמ  .6
 התשלום עבור האספקה הינו סופי וללא הצמדה.

 
 

 תם וקנסופיצוי מוסכ .7

הלן )כל דין, בכל אחד מהמקרים המפורטים לל ו/או עפ"י כ ה לפי הסכם זהברבזכויות הח ועלפגלי ב 7.1

הלן, וזאת מבלי שנקבע לצוי המוסכם כפי יאת הפהחברה  לן: "ההפרה"(, תגבהאחד מהם יקרא לה

 חברה להוכיח את הנזק שנגרם לה עקב ההפרה:ה עלשיהיה 

 תיאור מילולי של ההפרה 
  יחידת
 ההפרה

  ורצוי מוסכם בעבגובה הפי 
 ההפרה

מעבר לדרישות החברה כמפורט  פקההאספיגור בזמן בגין 
 ום(גורם המזמין )לכל יהסכם וללא אישור בכתב מה ב

 ₪  500 הממי

 

לעיל, מהווה תשלום ראוי ומוסכם  7.1עיף ל ס ש נהי המשבע בכל אחד מסעיפסכם שנקהפיצוי המו 7.2

 ה.והינו לכל מקרה של הפר מראש

גבותו מכל סכום שיגיע לספק בכל עת או לסכום הפיצויים האמורים ת רשאית לנכות אהחברה תהיה   7.3

ה של תיזכויולגרוע מאת סעיף זה כדי רוה בהלא יהי .רבות בדרך של קיזוזמהספק בכל דרך אחרת, ל

יים, . תשלום הפיצו1970-זה ולפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( תשל"אם סכה רה לפיהחב 

ו להשלים את מתן השירות, או מכל טרים את הספק מהתחייבותפוגבייתם אינם  ניכויים או

 התחייבות אחרת עפ"י ההסכם.

ם ייצוום הפילגבות מהספק במקהחברה  לעיל גורע מזכות רהאמוכי אין  מען הסר ספק, מובהרל 7.4

 ו.פרת ההסכם על ידהמוסכמים, או בנוסף אליהם, את מלוא/יתרת הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מה

 

 אחריות  .8

או /וי מטעמו מלחברה ו/או או למי מטעמו, /לו ו זק, אובדן או הוצאה, שיגרמוישא באחריות בגין כל נ פקהס

מסגרת  בו/או מחדל מכוון שלו  נישלו/או עקב מעשה ר כם זההס ל פיהתחייבויותיו ע תרב הפעקישי, ללצד ש

 הת, לפי דרישהחברהפות את לשמתחייב  , הואכמו כן הסכם זה.על פי מתן השירותים וביצוע התחייבויותיו 

, תוסבירהוצאות וכ"ט עו"ד שלרבות  ,בוידרש לשאת הפסד או תשלום שצאה, הראשונה בגין כל נזק, הו

  .מורכא יותונסיבות שבאחרב
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 המחאת ההסכם .9

לאחר, ו/או להסב  מחותאינו רשאי להעביר ו/או לה הספק .בעצמוהתחייבויותיו מתחייב לבצע את כל  קספה 

אישור ללא  הנובעות ממנו הזכויותו ות ו/אההתחייבוי ,או כל חלק ממנובעקיפין, את ההסכם ו/ו א במישרין

 .הר החב המוסמך םגורהתב של בכ

 שונות  .10

ת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה דרבסכם זה במקרה מסוים או הס תנאייה מסטי 10.1

יות צד מהצדדים בזכות מהזכוש השתהה מלהשתמ לא השתמש, או ד.שווה לכל מקרה אחר בעתי

זכות   ליראו בכך ויתור ע אקרה מסוים או בסדרת מקרים, לי הסכם זה, במהמוקנות לו עפ"

 יו.תוזכוימ

 לכל משאיהיה כל תוקף ביחס למושאו, ולא ם דיחסים המשפטיים בין הצדהי ה אתממצ הסכם זה 10.2

ן  ב ובייימו, אם בכלל, בין בכתתקשר ניתנו או הבות או הסכמה, אומתן, הבטחה, מצג, הבנה, התחיי

 תוהוראשינוי ב לא יהיה תוקף לכל .במשתמע, עובר לכריתת הסכם זהן במפורש ובין בעל פה, בי

 ים לו.דדהצ בכתב ונחתם על ידי כל ערך ם נאלא אהסכם זה, 

פה או תנת/ניתנות לאכיבמקרה שייקבע כי הוראה או הוראות מהוראות הסכם זה אינה/אינן ני 10.3

ו לפגוע בחוקיותן, תקפותן ך כדי להשפיע אכלשהו, לא יהא בכ ן חסרת/חסרות תוקף מטעםינשהינה/ה

 נתיתותאם בהוראה תקפה או נאו תלף ה תוחכזה ההורא  הרובמק ההסכם תכיפתן של שאר הוראווא

 פשרית.לאכיפה, באופן שיאפשר מיצוי של הוראות הסכם זה, בצורה הרחבה ביותר הא

לגבי   רש כויתור מצדהם ע"י הספק לא תתפולה במקרה של הפרת ההסכפעהחברה מנקיטת הימנעות  10.4

פרות אחרות, בי הלג שווה ממנה גזירה דללמוה ניתן יולגבי ההפרה ולא יהאותה התחייבות שהופרה 

ל  ת. לא השתמשה החברה או שהשתהתה מלהשתמש בזכות מן הזכויות המוקנות לה ענושודומות או 

 זכויותיה. ך ויתור על זכות ממספר מקרים, לא יראו בכב מקרה מסוים אופי הסכם זה, ב

רך  לצווסמך ת המשפט המיבד, ואלי בלברכם זה הוא הדין הישכי הדין שיחול על הס ,ם בזאתמוסכ 10.5

 . סמך בתל אביב בלבדמוה סכם זה יהיה בית המשפטה

ד אח צדשתשלח על ידי ם זה. כל הודעה כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכ 10.6

 ואר רשוםמעת המשלוח בדשעות  72כעבור יעדה ו הגיעה לת שלעיל תחשב כאיללמשנהו לפי הכתובו

 יה.ימילפקסוח בלאו מעת מש דירה במעת מסי שעות 4או 

 : חתוםה עללראיה באו הצדדים 
 

 

 מ "בע 2010מי אביבים               

 _______________________:  באמצעות

 ________________: _________ דתפקי

 הספק                               

 _______מצעות : ______________בא

 _________________תפקיד : ______ 
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 (ימולא בהתאם לזכיה) תעריף - 1 ספחנ

 
 

 ________ מיום  __________ 'ם מססכלה
 

 ד מההסכם.להסכם מהווה חלק בלתי נפר 1נספח  .1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


