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, מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור פלגי שרון 

 יגאל בע"מ 

 ___3.22____מכרז מס' 

  גרוטאות מתכתלמכירת 

 

 תנאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז

פלגי )להלן: "פלגי שרון , מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ  .1
כפי  במצבן, גרוטאות מתכת טון 20-לרכישת כמזמינה בזה הצעות ( שרון ו/או התאגיד ו/או החברה"

  יימכרו כולם כמקשה אחת. והן. (As Is) ןשה

קבלת מסמכי , לשם כפר סבא, 20התע"ש , רחוב למשרדי החברהלפנות  על מנת להשתתף במכרז .2
 המכרז ומעטפה לצורך הגשתו, ללא עלות בגין הרכישה. 

, במסירה אישית, בכתב, במעטפה החברהיש להגיש במשרדי  גרוטאות המתכתאת ההצעות לרכישת  .3

 . 12:00השעה  עד  10.07.2022מיום אוחר סגורה, לא י

. התיאום יבוצע משה עדינהמראש עם גב' בתיאום , למט"ש הוד השרוןטרם ההגשה ניתן להגיע  .4
 לגב'  05.07.2022באמצעות פנייה טלפונית לא יאוחר מיום 

 .054-772-9383בטלפון שמספרו  משה   עדינה

 מענו ומס' הטלפון שלו.בהצעה יפרט המציע את שמו המלא, מספר זהותו,  .5

בה הוא מצהיר ומאשר כי הוא מגיש את הצעתו לאחר שבירר  הצהרה בכתב להצעתויצרף המציע  .6

לצרכיו  מתאימות גרוטאות המתכתאת כל הדרוש והנחוץ לו לצורך הגשת הצעתו ומצא את 
ל סוג שהוא ולשביעות רצונו המלאה ואין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מכ

 בעניין זה. החברהכנגד 

 למכרז זה. 8-, ו6, 5תהיה רשאית לפסול כל הצעה שתוגש שלא בהתאם לאמור בסעיפים  החברה .7

מסכום  10%בגובה  החברהלפקודת של המציע  המחאה בנקאיתאת ההצעה יש להגיש בצרוף  .8
ההמחאה במקרה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר סכום תהיה רשאית לחלט את  החברהההצעה. 

ימים מעת קבלת ההודעה  7בתוך  גרוטאות המתכתשקיבל הודעה על קבלת הצעתו ו/או לא יפנה את 
 .לחברהעל הזכייה בכפוף להעברת מלוא התמורה 

 אך ורק לאחר תשלום מלוא התמורה. ע"י הזוכה ייעשה  גרוטאות המתכתפינוי  .9

, , על כל העלויות הכרוכות בכך, ועל אחריותו הבלעדיתהזוכהמאי בידי באופן עצהפינוי ייעשה 
 . החברהובתיאום מראש וליווי של נציג 

איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והיא תהיה זכאית לנהל  החברה .10
 משא ומתן עם המציעים או מי מהם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 החברהפק, כי במקרה שבו תהיה זהות בין ההצעות הטובות ביותר, תערוך מובהר בזאת למען הסר ס .11
 התמחרות פומבית בין ההצעות הטובות ביותר. 

   פלגי שרון בע"מ        



 

 הסכם מכר

 

 ביום _________ לחודש ____________  ________________שנחתם ב

 

 פלגי שרון , מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל בע"מ  :בין

  , כפר סבא20התע"ש מרח'  

  "(החברה" :להלן( 

          

 מצד אחד 

 _________________________ :לבין

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

  "(הקונה" )להלן:

          

 מצד שני 

 

 

 שבבעלותה; גרוטאות מתכתלמכירת  ___3.22_____מכרז פרסמה את  החברהו              :הואיל

  ;שבבעלותה גרוטאות המתכתוהקונה הגיש הצעתו לרכישת  :והואיל

 .והצעת הקונה הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז :והואיל

 

 אי לכך הוצהר, והתנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 .שבבעלותה גרוטאות מתכת ערימת החברהמוכרת בזאת לקונה, והקונה רוכש בזה מן  החברה

 שהן ומצא לגרוטאות המתכתהקונה מצהיר בזאת כי בירר את כל הדרוש והנחוץ לו בכל הנוגע  .2

 לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה. ותמתאימ

הקונה מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות  

 בעניין זה. החברהמכל סוג שהוא כנגד 

במועד חתימת הסכם  לחברהישלם הקונה  ,לבעלותו על פי הסכם זה גרוטאות המתכתתמורת העברת  .3

בהמחאה בנקאית  ,' להסכם זה סך של __________ ש"חמסומנת כנספח אזה כמפורט בהצעתו ה

 .גרוטאות המתכתהמהווה תמורה מלאה בעבור רכישת 



 

(, "מועד העברת הבעלות")להלן:  לחברה, ותשלום מלוא התמורה לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה .4

על  גרוטאות המתכתיימסרו לקונה והוא יהיה רשאי להגיע לפרק ו/או להעמיס את  גרוטאות המתכת

גרוטאות חשבונו הוא. מובהר למען הסר ספק כי הקונה יהיה רשאי להגיע לפרק ו/או להעמיס את 

, נכח בעת הפינוי החברה, ונציג החברההקונה תיאם את הגעתו לצורך כך עם נציג שובלבד  המתכת

 ימים מיום ביצוע התשלום. 7-וזאת לא יאוחר מ

אלא כנגד תשלום  גרוטאות המתכתלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקונה לא יהא רשאי להעמיס את  .5

 לעיל. 4, כמפורט בסעיף לחברהופירעון מלוא התמורה על ידי הקונה 

ימים מיום חתימתו על הסכם זה  7תוך משטח המט"ש  גרוטאות המתכתהקונה מתחייב לפנות את  .6

יובהר כי פירעון מלוא  לעיל. 4כמפורט בסעיף  החברהאחר העברת פירעון מלוא התמורה לידי ול

 . גרוטאות המתכתהתמורה הינו תנאי יסודי לקבלת 

 7לאחר חתימתו על הסכם זה, כאמור בסעיף  גרוטאות המתכתבמקרה בו יסרב הקונה לפנות את  .7

את ההמחאה הבנקאית שצירף לחלט תהיה רשאית  החברהלעיל, יהיה הסכם זה בטל ומבוטל ו

 במסגרת המכרז.להצעתו 

לידי הקונה ולאחר העברת הבעלות בו לידי הקונה, כאמור בסעיפים  גרוטאות המתכתבמועד מסירת  .8

 לקונה את ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו במסגרת המכרז. החברהלעיל, תחזיר  8 -ו 7, 4,5,6

  החברההקונה יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם לרכוש  .9

ו/או לכל צד שלישי כלשהו ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקונה, הנובע מעבודות 

או שלוחיו /בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו גרוטאות המתכתהפירוק ו/או העמסת 

 ו/או כל הנתון למרותו ו/או מי מטעמו.

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  החברההקונה  לבדו יהיה אחראי כלפי  .10

ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הקונה ו/או  לחברהלהיגרם 

ם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקונה לקבלני משנה מטעם הקונה ו/או לעובדיה

ו/או עובדיו ו/או קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שלו ו/או מי מטעמו של הקונה הנוטלים חלק 

נשוא ההסכם ו/או במהלך הפעילויות המתבצעות  גרוטאות המתכתבעבודות פרוק ו/או העמסה של 

 בקשר לכך על פי הסכם זה ולאחר סיומו.  

על כל נזק בגין כל תביעה, או דרישה, בכל עילה שהיא  החברהונה מתחייב בזאת לפצות ולשפות את הק .11

שתוגש נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם הסכם זה, לרבות ההוצאות 

או ו/ לחברהעקב הנזקים שיגרמו  לחברההמשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם 

לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הקונה ו/או לקבלני משנה מטעם הקונה 

 ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם. 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקונה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקונה לבטח את עצמו  .12

, על חשבונו הוא, בפני כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע בעבודות פרוק ו/או העמסה של החברהואת 

נשוא ההסכם ו/או במהלך הפעילויות המתבצעות בקשר לכך, בהתאם לשיקול דעתו.  גרוטאות המתכת

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף 

 .1970 -תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א החוזים )



 

המתחייבים מאופי  הקונה מתחייב להחזיק משכך כל זמן ביצוע העבודות את כלל הביטוחים .13

ו/או מי מטעמה מכל נזק או אובדן שייגרם לנפש או לרכוש  החברהההתקשרות והוא פוטר בזאת את 

 העבודות נשוא הסכם זה.  המשמש אותו במסגרת ביצוע העבודות ו/או א/ר ייגרם עקב ביצוע

כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה, וכל הודעה אשר תישלח על ידי צד למשהו בדואר  .14

( שעות מעת 72רשום מבית דואר בישראל, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור שבעים ושתיים )

 מעת שנתקבלה. -שנשלחה, ואם נמסרה ביד

לא  החברהף נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, ומוסכם בין הצדדים כי הסכם זה משק  .15

תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, 

 שאינם נכללים בהסכם זה במפורש ואשר נעשו עם נעשו, קודם לחתימתו.

 תימת הצדדים.כל שינוי שהוא בהסכם זה יחייב ויהיה תקף, רק אם יעשה בכתב ובח  .16

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

_________________     ___________________ 

 הקונה                                                                                         החברה          
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 'ב –נספחים א' 

  

 
 



 

 נספח א' 

 מ"פלגי שרון בע
 

 

 ______3.22____הצעת משתתף במכרז פומבי מס 
 

מצאתי את  מאשר בזה כי_______________________________ מ,"אני הח
לכל צרכי, וכי אני מוותר על טענת אי  לשביעות רצוני ומתאימות גרוטאות המתכת

 עיינתי ובדקתי את כל מסמכי מכרז פומבי  , לגרוטאות המתכתהתאמה ו/או פגם בקשר 

וכי הנני מסכים להם ומתחייב  כמפורט, מתכתהגרוטאות למכירת  ______________
  לפעול על פיהם.

 
 
 

המפורטים בנספח ( ____ )בסה"כ גרוטאות המתכתהצעתי עבור רכישת כלל  
 לא כולל מע"מ ₪סך_____________   :ג', הינה כדלקמן

 
 

 
 שם המציע

 
 חתימת המציע

 
ת"ז/מס' חברה/מס' 

 שותפות רשומה
 
 

כתובת המציע 
_________________________________________    

    
 טלפון המציע   _________________________________________

          

      

     :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע
 

 ______________ :תאריך

           

     ________________   ________________ 
 ז"ת                  שם      
           

 

     

     ________________   ________________ 
 ז"ת                  שם      
        

  

 

 

 

 

 



 

 

 נספח ב' 

 לכבוד

 פלגי שרון בע"מ

 

 

 הצהרה

 

 

אני ________________, ת.ז. _________________, מצהיר ומאשר כי אני מגיש את הצעתי לאחר 

, מצב גרוטאות המתכתשל  צורך הגשת הצעתי לרבות אודות מצבןשביררתי את כל הדרוש והנחוץ לי ל

לצרכי ולשביעות רצוני המלאה ואין לי ולא תהיינה לי כל טענות  אותן מתאימותומצאתי  תקינותן, שלמותן

 . גרוטאות המתכתבקשר עם רכישת  החברהו/או תביעות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כנגד 

 

ימים מעת קבלת ההודעה על  7נשוא המכרז תוך  גרוטאות המתכתכן אני מצהיר ומתחייב לפנות את כל 

במועד הנקוב תהא  גרוטאות המתכת. במידה ולא יפונו החברהה לידי הזכייה בכפוף להעברת מלוא התמור

 לפרוע את הערובה אשר צורפה להצעתי.  החברהרשאית 

 

 

 

 שם : ____________________.     

  חתימה:__________________.

  

 כתובת : __________________.

 : __________________. טלפון נייד    

 תאריך : __________________.     

 

 

 

 

 

 

  

 

 


