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 הגשהותנאי הנה להגשת הצעות הזמ
 

 רכישת נגרר רכין לטרקטור ל
 

לרכישת ת בזאת להזמין הגשת הצעו תכבדתמ"( עירייהה" -להלן ) נוף הגלילעיריית 
י התנאים פל"( הרכב: "להלן), 61-661-95רישוי ' לטרקטור מס נגרר רכין

 :והמרכיבים המפורטים להלן
 

 :כללי
 

, ג"ק 0444משקל כולל , 6565שנת ייצור , יד ראשונה, גרור רכין לטרקטור .6
 . 65.40.94טסט עד , ג"ק 6444משקל עצמי 

 
בחניית , 60:44 – 46:44בין השעות , ה –' ניתן לראות את הנגרר בימים א .2

נוף הגליל וזאת בתיאום מראש עם קצין  99העבודה ' מחסן העירייה רח
 ,מר ישראל שוורץ, הבטיחות

 . 350-2225222בטלפון 
 

 ( .as is)רכישת הרכב הינה במצבו הנוכחי  .3
 

 .עלות העברת הבעלות תחול על הזוכה .0
 

 :י סףאנת
 
 .משפטית אחת רשאי להגיש הצעות רק מציע אשר הינו בגדר אישיות .6
 
לעובד  קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר המציע יחתום על  .9

 .י הנוסח המצורף כנספח להצעה"עפ, האו לחבר המועצהעירייה 
 

 :תנאי הגשה
 
המציע ימלא את כל הפרטים . ב"הצעת המציע תוגש על ההצעה המצ .6

 .שבטופס ההצעה ויחתום עליו בחתימה מלאה
 
 1בקומה למחלקת הרכש , במעטפות סגורות, ידניתההצעה יש להגיש  את .9

 "(.עהצהה" -להלן ) 10:33שעה ב 03.3.13ליום  עדבעיריית נוף הגליל 
 

לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה אחרת  תחייב האינ עירייהה  .3
 .כלשהי

 
 ,בכבוד רב    

 
 חיים עזרן              

 מנהל רכש   

 עיריית נוף הגליל           
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 :הצעה
 
 
 

 _________. ז.ת./פ.ח./צ.ח__________ מ "הח_____________ אני 
 

 :כדלקמןציע מ, מצהיר__________________ כתובת 
 
 

 .₪___________ רכישת הנגרר אשלם לעירייה סכום של תמורת 
 
 

הינה בתוקף למשך , עם כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, הצעתי זאת
 .יום מיום הגשתה( 54)לא פחות מתשעים 

 
 
 

                                                                  ________________ 
 ימת המציעחת                                                                        

 
 :פרטי המציע

 
 _________________________: השם

 
 _________________:פ.ח/.ז.מספר ת

 
 ______________________: הכתובת

 
 __________________ : הטלפון' מס

 
 ' _________________________פקס 
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 או לחבר המועצה/קירבה לעובד הרשות והעדר הצהרה בדבר 

 

 
 :לידיעתי הוראות הסעיפים הבאיםהובאו הנני מצהיר בזאת כי  .6
 

 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)' א 699סעיף   6.6
או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק , סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה" 
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  
, הורה, בן זוג -" קרוב", זה ןלעניי; לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, בו 
 ."אח או אחות, או בת בן 

 
 של נבחרי הציבור  ענייניםשל ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד ( א)69כלל  6.9 
 : ברשויות  המקומיות הקובע  

, זה ןלעניי; עם הרשות המקומית לעסקהחבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או "  
ליטה בו חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש -" חבר מועצה" 
 ((."ב()6)9-ו( ב()6)6בסעיף " קרוב"ו" בעל שליטה"ראה הגדרות ) 

 
 : הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א) 600סעיף  6.3 

על ידי , במישרין או בעקיפין, פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין" 
עשה עם העירייה בשום חוזה שנ, זוגו או שותפו או סוכנו-עצמו או על ידי בן 
 ."ובשום עבודה המבוצעת למענה 

 
 
 : (נא למחוק את המיותר) בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .9

 
בן או , הורה, בן זוג: לי( מחק את המיותר) אין/ יש בין חברי מועצת העירייה  9.6 
 .ואף לא סוכן או שותף, בת  
 
שיש לאחד , סוכנו או שותפו, קרובו ,חבר מועצה( מחק את המיותר) אין/ יש  9.9 
מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו   
 .הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו  
 
 .שותף או סוכן העובד ברשות, זוג –בן ( מחק את המיותר)אין לי / יש 9.3 
 
חבר  שהוא, סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה( מחק את המיותר) אין/ יש  9.0 
 .ללא בעלות או שליטהבחבר נאמנים הנהלה או חבר   
 

 
של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי רכש ידוע לי כי ועדת ה .3
 .או אם מסרתי הצהרה לא נכונה, קרבה כאמור לעיל 
 
 
והאמור בהצהרה זו , אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים .0
 .הינו אמת 
 
 
( 3)'א 699אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .9
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית  9/3לפיהן מועצת העירייה ברוב , לפקודת העיריות 
לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ( א)'א699פי סעיף להתיר התקשרות ל 
 .ברשומות 
 
 

 __________________   : חתימת המשתתף___________________      : שם המשתתף

 


