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 חתימה+חותמת: __________________

01.06.2021 

 מטר  4.8-כברזל מגלוון בגובה מת וחנוכימכירת בקשה להצעת מחיר ל

 
חנוכיות שאותן היא  2יש  "(המועצה המקומית" או "המועצה" )להלן: מונד-המועצה המקומית תלברשות  .1

 מבקשת למכור. 
 

 .המועצה מבקשת לקבל הצעות מחיר לרכישה על ידי המציע של החנוכיות או של אחת מהן .2
 

 :מפרט החנוכיות .3
 

 RHS 200/200/4פרופיל ברזל מגולוון  .א
 

 מטרים( 4.8 -כ) H=480 -כגובה המתקן:  .ב

 
 על ידי הרוכש ופינוין איסופן, מיקום החנוכיות .4

 
 .תחום המועצהמוקדים בשני החנוכיות נמצאות ב .א

 
אל חצריו  יותה/יוהובלת החנוכפינוי החנוכיה/החנוכיות באמצעות מנוף לדאוג ליהיה   שייבחר על המציע .ב

 ( ימים מעת שיקבל אישור מהמועצה על ביצוע התשלום במלואו.3, תוך שלושה )על חשבונו ובאחריותו
 

וך המועדים תמועד ושעה , להחנוכיה ופינוי איסוףבאחריות המציע שהצעתו תיבחר, לתאם עם המועצה את  .ג
  האמורים לעיל.

 
 לאיסוף ופינוי חנוכיה/החנוכיות על ידי המציע הנבחר.אין באמור כדי לגרוע מזכות המועצה לקבוע מועד  .ד

 
לרבות במקרה שבו  את החנוכיה או החנוכיות )לפי העניין(, תוך המועדים כנדרש,קרה שהזוכה לא יאסוף במ .ה

הא רשאית המועצה לבטל את זכיית המציע ו/או להעביר ת עיכוב האיסוף היה בשל עיכוב בביצוע התשלום,
כל דבר שתמצא לנכון לפי שיקול  יותאו למכרה/ן לצד ג' ו/או לעשות עם החנוכיה//החנוכיה/יות לצד ג' ו

 דעתה. 
 

לרבות במקרה של פיגור בתשלום או במקרה של פיגור באיסוף ופינוי החנוכיה או איזה מהן )לפי העניין(,  .ו
ומוערך  על המציע שהצעתו נבחרה יהיה לשלם למועצה פיצוי מוסכםשעות,  48חלקו לתקופה העולה על 

ובתוספת הוצאות פינוי החנוכיה/יות,  25%בתוספת  ,בראש בסכום המחיר שהציע בגין החנוכיה/החנוכיות
 .כשסכום שווי או עלות הפינוי תהא לפי הערכת המועצה

 
 הגשת ההצעה .5

 
 ,מציע לשלם למועצה מציעצעת המחיר שהכשהם חתומים, בצירוף ה זו פניהההצעה תוגש על גבי מסמכי  .א

 .מסמך זה בהמשך ,כךלבמקום המיועד 
 

המציע ובמקרה של את ההצעה, לרבות הצעת המחיר יש להגיש על גבי מסמך זה כשהוא חתום על ידי  .ב
המועד האחרון להגשת " )להלן: 0001: בשעה 06.202151.עד  ליום , מוסמכי החתימה במציעעל ידי  -תאגיד

 . Liat_b@tel-mond.muni.ilלכתובת   ,בדוא"ל ,(PDFקובץ סרוק )או ב"(, ההצעות
 

על הדוא"ל עם ההצעה להגיע ליעדה עד למועד האחרון להגשת ההצעות, על המציע לוודא שהצעתו התקבלה 
 במועצה.

בדוא"ל  הרכש במועצה, תמנהל דני י' ליאת בבבקשר לבקשה זו יש להפנות לג שאלות ובקשות להבהרות .6
Liat_b@tel-mond.muni.il  .  
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  -תנאים כללים  .7

 , כפי מצבן במועד מסירתן לרוכש.As Isהחנוכיות יימכרו  .א
 

 .מסמך זהעל המציע למלא את הפרטים הדורשים השלמה ב .ב
 

 איזה מהן.המועצה אינה מתחייבת למכור את החנוכיות או  .ג
 

  .גבוהה ביותר או איזה הצעה שהיאהמועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה .ד
 

 .העסקה הפניה ו/או את פרטיהמועצה רשאית לנהל מו"מ עם המציע שייבחר ואף לשנות  .ה
 

 המועצה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה לבטל את הבקשה, ההליך. .ו
בביצוע התשלום או חלקו, ו/או עיכוב בפינוי חנוכיה או החנוכיות, במקרה של ביטול בחירת הצעה ו/או עיכוב  .ז

המועצה תהא רשאית למכור את החנוכיה/יות למציע אחר ו/או לצד ג', מבלי לגרוע איזה מזכויותיה האחרות 
 ו/או הנוספות על פי מסמך זה ועל פי כל דין.

 

"(. בכל מקרה של הסתייגות" ה )להלן:אין לבצע שינויים, השמטות ו/או תוספת במסמכי הפניה ו/או ההצע .ח
הסתייגות, המועצה רשאית להתעלם מההסתייגות, לקבלה, לדחותה ו/או לפסול את ההצעה ולפי שיקול 

 .דעת המועצה בלבד 
 

ים ממועד הגשתה או ממועד האחרון להגשת ההצעה, לפי המאוחר, אלא מי 90ההצעה תהיה בתוקף למשך  .ט
 יך את תוקפה.הארלאם כן המועצה בקשה והמציע 

 
מובהר כי פניה זו אינה מהווה מכרז ואינה כפופה לדיני המכרזים וכן כי המועצה אינה מתחייבת להתקשר  .י

 . מכור איזה מהחנוכיות נשוא פניה זוו לאעם מציע כלשהו ו/
 

  -תנאי התשלום בגין החנוכיה/החנוכיות .8
 

היותר ממועד הודעת המועצה על בחירת  ( ימים לכל10המציע שהצעתו תיבחר יבצע את התשלום תוך עשרה ) .א

שעות קודם למועד שייקבע על ידי המועצה לאיסוף החנוכיה/החנוכיות על ידי המציע, לפי  48ההצעה, או 

המוקדם בניהם. בכל מקרה מציע לא יהיה רשאי לאסוף החנוכיה קודם לקבלת אשור בכתב ממנהלת רכש 

 במועצה כי ביצע את התשלום במלואו.

 
. על המציע הנבחר בוצע בהעברה בנקאית לחשבון המועצה לפי הפרטים שיימסרו למציע הזוכההתשלום י .ב

 .לפנות אל גב' ליאת בידני, מנהלת מחלקת הרכש במועצה לשם קבלת פרטי החשבון לביצוע התשלום
 

 הצעת המחירפרטי  .9
 ניתן להגיש הצעת מחיר לרכישת אחת החנוכיות ו/או הצעה לרכישת שתי החנוכיות. .א

 
 על המציע לציין בטופס הצעתו את המחיר שהוא מוכן לשלם בגין החנוכיה ו/או בגין שתי החנוכיות. .ב

 
 .יגיש גם הצעת מחיר לרכישת אחת החנוכיותמציע המגיש הצעה לרכישת שתי החנוכיות,  .ג
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 (  יידרש להוסיף מע"מלא הרוכש הצעת המחיר תהא בשקלים חדשים וללא מע"מ ) .ד

 
לרכישת אחת החנוכיות, המועצה תהא רשאית למכור למציע, איזה משתי במקרה של בחירת מציע  .ה

 החנוכיות על פי שיקול דעתה.
 

 הצעת המחיר .10
 אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________  .א

 שתי חנוכיות .  חנוכיה אחת.    .(נא לסמן במקום המתאיםמעוניין לרכוש )
 

 ש"ח )ללא מע"מ( . -__סכום של _____ אחת אני מציע לשלם בגין חנוכיה .ב
 

במקרה של הגשת הצעה לרכישת שתי )ללא מע"מ( ) ____ ש"חין שתי החנוכיות  ___גאני מציע לשלם ב .ג
 ( החנוכיות, על המציע להציע גם מחיר לרכישת חנוכיה אחת

 
 בשקלים חדשים בלבד.סכום * יש לנקוב ב

 
 לי כי המועצה אינה מתחייבת למכור לי את שתי החנוכיות, או אף חנוכיה אחת.  עידו .ד

, המועצה תהא רשאית למסור לי איזה מהחנוכיות לפי לחנוכיה אחת ידוע לי כי במקרה והצעתי תיבחר
 שיקול דעתה.

 

פרד אני מקבל על עצמי את כל התנאים והפרטים שבמסמך הפניה לקבלת הצעת מחיר, כחלק בלתי נ .ה

ולפינוי  , לאיסוףמהתחייבותי על פי הצעת המחיר, לרבות לעניין מועדי תשלום, התחייבויות לתשלום
 החנוכיה/יות במועד, על חשבוני ובאחריותי.

 
 פרטי המציע .11

 . שם המציע _______________ .א
 שמספרו __________תאגיד מסוג ___________   יחיד,  המציע הינו: 

 

 כתובת דוא"ל: _________________________, ____________ :המציע  כתובת .ב

 ______________, __________  ______________   _________ פרטי איש הקשר במציע: .ג
 דוא"ל                                טלפון ישיר           תפקיד במציע    שם                           

 
 ________ _________________    _______________    ____________ : חתימות
 תאריך                  חתימה   ת.ז.    שם          

 
____________    _______________    ___________     ________ 

 תאריך       חתימה        ת.ז.        שם        
 

____________    _______________    ___________     ________ 
 תאריך       חתימה        ת.ז.        שם        

 


