ה'/אדר ב/תשע"ט
 12מרץ 2019
לכבוד_______________ :

ג.א.נ.

הנדון :פנייה לקבלת הצעות מחיר למכירת טרקטור חקלאי

המועצה האזורית מעלה יוסף (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת הצעות מחיר עבור מכירת טרקטור
חקלאי ,כלהלן:
 .1פירוט כלי הרכב :כמפורט במפרט הטכני המצורף כנספח  1למסמך זה.
 .2מועד הרכישה ואיסוף כל הרכב :בהתאם להודעת המועצה ולא יאוחר מ 30 -ימים לאחר חתימה
על הסכם עם המציע הזוכה.
 .3תנאי התשלום :ביום החתימה על הסכם עם המציע הזוכה.
 .4את הצעת המחיר יש למסור בתיבת הצעות המחיר במשרדי המועצה עד ליום  20/3/19בשעה 14.00
הצעות שיגיעו לאחר מועד זה לא יילקחו בחשבון.
 .5לשאלות ניתן לפנות למנהל התחבורה במועצה מר אלי טאייב טלפון050-9005524 :
 .6אין לרשום כל שינוי/הסתייגות/תוספת לאמור לעיל .כל שינוי/הסתייגות/תוספת כאמור לא יחייב
את המועצה אך עלול להביא לפסילת ההצעה.
 .7מובהר בזאת כי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .8סכום ההצעה :סכום סופי ומחלט של _____________  ₪כולל מע"מ עבור טרקטור חקלאי
פרגסון 240
 .9תוקף ההצעה :הצעה זו תישאר בתוקף עד לחלוף  60יום מהמועד האחרון להגשת הצעות המחיר
כאמור בסעיף  4לעיל.

 .10המועצה היינה גוף ללא מטרות רווח (מלכ"ר) ולא תינתן חשבונית מכירה
לרוכש אלא קבלה בלבד.
 .11על כל הצעה יש לרשום על המעטפה הצעת מחיר לטרקטור פרגסון
 .12על המציע להפקיד במעטפת ההצעה המחאה בנקאית בגובה  10%מערך
ההצעה לטובת מועצה אזורית מעלה יוסף לתוקף  60ימי עבודה.
הערה :הצעה ללא ערבות כמבוקש לא תידון כלל.
.13

זוכה שהצעתו נתקבלה יבצע תשלום מלא תוך  5ימי עבודה מיום
ההודעה של המועצה שזכה ברכב.

.14

במידה והזוכה לא שילם את סכום הזכייה כאמור דלעיל ,שיק
הערבות יחולט לטובת המועצה ולא יוחזר לזוכה ,כמו כן הצעת
הזוכה תבוטל ורכב יצא למכרז חדש ו או יועבר להצעה הבאה והכל
לפי שיקול דעת ועדת הקניות של המועצה.

.15

העברת בעלות תתבצע ע"ח הזוכה ולפני מסירת הרכב ,לא יימסר
רכב ללא העברת בעלות וביטוח כחוק.

.16

הרכב יימכר במצבו הנוכחי ועל המציע לבוא ולבדוק הרכב ,בדיקת קונה
בעצמו ועל אחריותו.

.17

לא תתאפשר מסירת הרכב לבדיקה במכון כל שהוא.

שם המציע_______________________:
ח.פ/ .ת.ז___________________________ :
חתימה_________________________ :
תאריך_________________________ :

נספח  - 1מפרט טרקטור חקלאי

 .1טרקטור חקלאי T1
 .2תוצר פרגסון
 .3דגם מפ 240
 .4מס' רישוי1644055
 .5שנת יצור 1985
 .6תוצר מנוע פרניקס .
 .7כולל וו גרירה.
 .8הנעה 2X4
 .9טסט עד 15/6/19

בברכה
כהן עליזה
מנהלת הרכש
050-4007333

