17/02/2021

הזמנה להציע הצעות מחיר להליך מכירה מס' 62/2021
.1

.2

 1.1עיריית עכו (להלן" :העירייה") מזמינה בזה הצעות מחיר עבור"מכירת שלושה
משאיות דחס אשפה  26טון " בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הליך זה.
 .1.2הצעת המשתתף הינה למחיר יחידה או יותר ולעירייה שמורה הזכות למכור כל כמות
שהיא ,בהתאם לצרכיה מבלי שזכיית המשתתף בהליך תחייב את העירייה למכירה
בסכום או בכמות מינימום כלשהם.
את הצעתך ,נושאת ציון "הצעת מחיר מס'  – 62/2021יש להעביר לתיבת הצעות המחיר
הממוחשבת שבמשרדי מזכירות העירייה בכתובת המייל boffers@akko.muni.il
בשורת הנושא של הודעת המייל בה מוגשת ההצעה יש לציין את מספר ההליך ( )62/2021

את ההגשה יש לשלוח לא יאוחר מתאריך  25/02/2021עד השעה . 13:00

עם קבלת הצעתך תתקבל הודעה חוזרת אודות קבלת הצעתך במייל העירייה.
ככל שלא התקבלה הודעת אישור כאמור הנך מתבקש לשלוח ההצעה פעם נוספת.
יש אפשרות למסור לתיבת המכרזים שבמשרדי מזכירות העירייה (אצל משה סעדה) ,אשר
בקומה השנייה בבניין עירית עכו ,ברחוב ויצמן  35עכו ,לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל
בציון שעת ומועד קבלתה .יש לוודא כי טרם הכנסתה לתיבת המכרזים תחתם המעטפה על
ידי מקבלה בציון שם מלא של מקבל המעטפה התאריך והשעה שהמעטפה נתקבלה על גבי
המעטפה.
.3

בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל (להלן:
"המשתתף") העומדים ,במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך בכל התנאים
המפורטים להלן:
 4.1על המשתתף ליתן הצעת מחיר על גבי טופס הצעת המשתתף המצורף למסמכים אלה.
הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ,ו/או שיצורפו אליה הסתייגויות הגורעות מדרישות
העירייה לא תידון.
 .4.2על המשתתף לחתום על כל אחד מדפי ההליך .החתימה על מסמכי ההליך והגשת
ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם ,על נספחיהם,
לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.
 .5.1הצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי בלבד.
 .5.2הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות למתן השירותים/לאספקת הטובין,
לרבות הובלה.
 .5.3הרכבים ימכרו במצבם הנוכחי
אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה.
העי רייה תהא רשאית לפצל הזכייה בין מספר משתתפים ,או לבטל חלק מן הסעיפים
ולהתקשר עם המציע הזוכה לעניין הסעיפים הנותרים בלבד .היה ובוטלו סעיפי התקשרות,
יקבע כזוכה מי שהצעתו היתה הזולה ביותר לאחר ביטול הסעיפים.
משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך ,תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר
את זכייתו בהודעה בכתב.
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את הרכב ניתן לראות באגף הרכב של עיריית עכו ,רחוב דושניצקי בתאום עם
שלומי אלקריף מנהל אגף רכב מס' נייד  / .054-5532363אלכס טרכטנברג קצין בטיחות
בתעבורה מס' נייד 0533314324
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עיריית עכו
רח' ויצמן  35ת.ד ,2007 .עכו 24120

Akko City Council
35 Weitzman St., P.O.Box 2007 Akko 24120

הצעת המשתתף
אני הח"מ מצהיר ,מסכים ,ומתחייב בזה כדלקמן:
 .1הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את המסמכים המצורפים בזאת וכי הבנתי את כל התנאים
הנדרשים ,וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.
 .2הנני מצהיר בזאת כי בדקתי את כל התנאים שיש בהם חשיבות למתן הצעתי.
 .3הנני מתחייב למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים.
 .4הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים:
.5

להלן הצעתי:

מס"ד תאור המשאית
1

כמות

מחיר

למכירה משאית דחס אשפה  26טון חברת 1
מאן 2010
מס' רכב – 63-936-68

2

למכירה משאית דחס אשפה  26טון חברת 1
מאן 2010
מס' רכב – 63-937-68

3

למכירה משאית דחס אשפה  26טון

1

חברת דאף 2013
מס' רכב84-674-52 -

הערות :
 יש לבצע העברת בעלות לפני מסירת הרכב הזוכה.
 על הזוכה לבצע מיום הזכייה עד  14ימים העברת הכסף .
 הרכב ימכר במצבו הנוכחי – .IS / AS
 מצ"ב רשיונות רכב .
ההצעה אותה יגיש כל ספק היא עבור משאית בנפרד  /ניתנת אפשרות לתת הצעה עבור כל
המשאיות נ"ל .

______________
תאריך

______________
חותמת וחתימה
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נספח 1
תאריך_________ :

לכבוד
עיריית עכו
ויצמן  ,35עכו
א.ג.נ,.

הנדון :הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
.1

הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 .1.1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה" ,קרוב" -
בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
.1.2

כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין
זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי
שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(5-ב))".

.1.3

סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין,
על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם
העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".

.2

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 .2.1בין חברי מועצת העירייה יש  /אין (מחק את המיותר) לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,ואף
לא סוכן או שותף.
 .2.2יש  /אין (מחק את המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם
חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את
הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 .2.3יש /אין לי (מחק את המיותר) בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.

.3

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה
כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

.4

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

.5

שם המשתתף___________________ :

חתימת המשתתף__________________ :
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