
 עיריית קריית גת

 01/2018פומבי מס'  מכרזל הצעות להציע הזמנה

 אספקת טרקטור תעשייתי, ומתן אחריות ושירותי תחזוקה עבור  עיריית קריית גתל

אספקת טרקטור תעשייתי, ומתן ל הצעות בזאת מזמינהלהלן: "העירייה"(  (עיריית קריית גת .א

בהתאם לדרישות ו/או כל תאגידי העירייה ,   אחריות ושירותי תחזוקה עבור  עיריית קריית גת

 (."השירותים"המצורפים לו )להלן:  ובנספחיו ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז

נשוא מכרז זה בהתאם להגדרתם בתנאי המספקות טובין ושירותים לחברות  מופנה המכרז .ב

 הסף במכרז.

חודשים והכל  60חודשים עם אופציות הארכה לעירייה ועד   36הינה ל  ההתקשרות משך .ג

 בהתאם לתנאים המפורטים במכרז.

 .פרק השירותים במכרזבורט מפ העבודות תיאור .ד

, במשרדי 9:00-16:00, בין השעות 14/02/2018 החל מיום  לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .ה

קריית גת  אצל  3קומה   קניון לב העיר 3מזכיר העירייה בבניין העירייה הראשי ברחוב כיכר פז 

 ,שמוליק יעיש אחראי מכרזים במזכירות העירמר 

מכרז  כל מעטפתאשר לא יוחזרו בכל מקרה, ( ₪ אלף )במלים: ₪  1000תמורת תשלום בסך 

 . התשלום יבוצע  בצ'ק בלבד, טלפון לבירוריםכוללת עותק מכרז 

 08-6874509 . 

עד  והבהרה יינתנ, מענה לשאלות  21/02/2018לוחות זמנים: הגשת שאלות הבהרה עד ליום  .ו

, והכל בהתאם 9:00-15:00, בין השעות  05/03/2018הגשת ההצעה עד ליום   25/02/2018ליום 

 להוראות המכרז. 

ייערך סיור ספקים ומפגש מציעים להסברת מהות הטובין  11:00בשעה   18/02/2018ביום  .ז

ת למתן לרכוש ומהות השירותים הנדרשים על ידה במכרז, לרבו העיריהאותם מבקשת 

 מזכירות העירייה הסברים והבהרות בכל הקשור למסמכי המכרז. נקודת המפגש היא משרדי 

. ההשתתפות בישיבה זו היא חובה ומהווה קריית גת   4קומה   קניון לב העיר 3כיכר פז רחוב  –

עלולה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. מציע אשר לא ישתתף בישיבה זו ויגיש הצעתו, הצעתו 

 .על הסף ולא תובא כלל לדיון בפני ועדת המכרזיםתפסל 

 ₪, 25,000העירייה בסך  לטובת בנקאית "ערבות מכרז" ערבות להצעתו לצרף חייב קבלן כל .ח

 כולל, כמפורט בנספח  ח'. 01/08/2018ליום  עדלכל הפחות  שתעמוד בתוקפה

 בהזמנה האמור בין סתירה של מקרה בכל המכרז. במסמכי מצוינות נוספות מפורטות הוראות .ט

 גוברים.  המכרז מסמכי – המכרז במסמכי האמור לבין זו

  .כלשהי אחרת הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין .י

בעצמה  המכרז נשוא העבודות את המכרז ולבצע את לבטל הזכות את לעצמה שומרת העירייה

 מטעמה. מי י"ע או/ו

 מחיר הצעות או לקבלת/ו המחיר הצעות השוואת לצרכי הינם זה במסמך המופיעים הנתונים כל .יא

 את מחייבים  בפועל שירותים שהוזמנו העירייה בפועל. רק את מחייבים ואינם מקבלנים

 העירייה. 

                                                                                                   

 ,בברכה

 מר אבירם דהרי                                                                                                                          
 העיר  ראש                                                                                                                   



    תנאי סף  .1.1

רשאים להשתתף במכרז זה, תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה 

 למכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

כאמור  –כל דרישות המפרט הטכני מציע שהטרקטור המוצע על ידו עונה על  .1.1.1

 בנספח ד' למסמכי המכרז;

המוצע על ידו, לספק, למכור,  של יצרן הטרקטור בישראל נציג מורשה המציע  .1.1.2

לשווק ולתחזק את הטרקטור המוצע, אשר בידיו כל הזכויות להתקשרות 

של התקנים של משרד התחבורה ו/או  בהסכם נשוא מכרז זה, ומי שעומד בכל 

. לאספקה והפעלה של הציודנושא בכל אישור אחר הנדרש גורם אחר וכל 

לצרף אישור בדבר היותו נציג מורשה של יצרן  להוכחת תנאי זה על המציע

 הטרקטור;

התנאים המציע ו/או קבלן משנה עמו הוא קשור בהסכם בכתב מקיימים את  .1.1.3

 הבאים:

( לכלים 190)מקצוע  מורשה לטיפול בטרקטור המוצעמרכזי בעלים של מוסך  .1.1.4

 חקלאיים";

רכב המגיע  -ניידת שירות" "ע.בעלים של ניידת שירות לטיפול בטרקטור המוצ .1.1.5

בתוך שעתיים ממועד קבלת  ,לתחזוקת הטרקטור עם אנשי מקצוע וחלפים

 .הקריאה

 ;מורשה מטעם משרד התחבורה לביצוע רישוי ותקינה לכלים החקלאיים .1.1.6

רכבי  לפחות שלושה 2017, 2016, 2015: מציע אשר סיפק בכל אחת מהשנים .1.1.7

ואשר עונה לדרישות המפרט הטכני  טרקטור מהדגם המוצע על ידו במכרז

 הכל בהתאם להצהרתו כאמור בנספח –אותה נדרש להתאים לשנת האספקה 

 .למסמכי המכרז ו'

תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים. הצעה שלא תעמוד באחד  .1.1.8

 .עלולה להיפסלמהתנאים 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות, לפי  .1.1.9

ול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמצעים, לאחר הגשת ההצעות שיק

למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו 

 ויכולתו של הקבלן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מפרט טכני לטרקטור תעשייתי  -נספח ד' 

)להלן  ייקראו יחד הטרקטור והציוד על הטרקטור והציוד הנלווה לו  )כפירוטו בס' ו' של מפרט זה( 

המוצעים ע"י המציע, והשירותים בתקופת האחריות, ושירותי התחזוקה בתקופת "הטובין"(   -הנלווה 

האופציה לכלול את כל שיפורט במפרט זה, חוזה ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז ללא כל תוספת 

 ' למסמכי המכרז;אתשלום מעבר לתמורה המוצעת בנספח 

 כללי א.

 עלות טרקטור תעשייתי  והציוד הנלווה לו )כפירוטו בס' ו למפרט זה(; •

 גת; תקרייבעיר  עירייהכולל הובלה ופריקה אל היעד והמקום שתורה ה - עירייהאספקת הטובין ל •

 בכל הקשור לתפעול הטובין באמצעות עובדים בעלי הכשרה; עירייההדרכת הגורמים ב •

הטרקטור על הכביש + מספר רישוי לטרקטור+ רישוי ל וו גרירה רישוי המתאים לנסיעה של  •

 עם פין בטחון מכאני. 5אחורי הידראולי יכולת גרירה קבוצה 

 ;2018 רישוישנת  -טרקטור חדש   •

 ציוד נלווה חדש כפירוטו בפרק ו' חדש. •

 קמ"ש לפחות; 38  -מהירות נסיעה של הטרקטור  •

 מתכוונן והפעלה נוחה לנהג. תא נהג סגור וממוזג הכולל כסא אורטופדי •

 באופן שיאפשר שימוש מיידי בטרקטור ועלייתו על הכביש; עירייההטובין יסופקו ל •

בנוסף למפורט לעיל על הטרקטור והציוד הנלווה לעמוד בכל דרישות הדין לרבות פקודת התעבורה 

 והתקנות שהותקנו מכוחה;

 נתוני מנוע: ב.

 כ"ס ומעלה; 90הספק מנוע  •

 קירור: רדיאטור, קירור מים.מערכת  •

 מערכת הזרקת דלק. •

 חלקי הינע ג.

 קדימה/אחורה –ידית חשמלית לשינוי כיוון הנסיעה  •
 תיבת הילוכים פאוורשיפט אוטומטית •

  X 4 4הנעה  •

 משאבה הידראולית:  ספיקה משתנה •

 היגוי ד.

 .מערכת היגוי הידרוסטטית •
 

 גרירה והעמסה ה.

 עם פין בטחון מכאני )כולל רישוי(. 5גרירה קבוצה  וו גרירה אחורי הידראולי יכולת •

 מ"ק לפחות 1 -כף העמסה קדמית רגילה  •

 מ' לפחות 3.20 –גובה העמסה  •



 ציוד נלווה חדש ו.

 הציוד שיפורט להלן יסופק יחד עם הטרקטור:

 כף העמסה רגילה )לא נפתחת( בצירוף חובקים להעמסת גזם •

 גלגל רזרבי •

 ציוד לגירוז •

 מפתח גלגלים •

 מפתחות לטרקטור 3 •

 אספקה ז.

העירייה יום )קלנדרי( לכל היותר ממועד המצאת הזמנה חתומה של  45תוך  -אספקת הטובין  •

 העירייה.המורה לו לספק את הטרקטור והציוד הנלווה לידי  לקבלן

על כל הכרוך ובכלל זה לרבות: עלות הטובין, הובלה ופריקה של  הקבלןהאספקה תבוצע ע"ח  •

בדבר תפעול  העירייהת גת, שינוע, הדרכת נציגי יבעיר קריקבלן ל העירייההטובין אל היעד שתורה 

הטובין, כוח אדם מוכשר ומיומן, תשלומי העסקת עובדים ו/או מי אחר מטעם הספק לרבות 

ליות כמתחייב בדין, תשלומי חובה אחרים המוטלים על תשלומי שכר לעובדים וזכויות סוציא

, דלקים, ביטוחים נדרשים, שמירה על נוהלי הבטיחות, אגרת רישוי לטרקטור ולוו הגרירה הקבלן

 האחורי, מספר רכב, העברת בעלות, וכל הוצאה אחרת הכרוכה בביצוע האספקה של הטובין;

 שירות תחזוקה בתקופת האחריות ח.

 את כלל השירותים שיפורטו להלן; לעירייהעל חשבונו  הקבלןיספק  בתקופת האחריות

חודשים שתחילתם ממועד אספקת הטובין בהתאם  12  -משמעה  –"תקופת האחריות" לצורך סעיף זה, 

. שירותים אלה יכללו את העירייהלקבוע במפרט זה וביתר מסמכי המכרז לשביעות רצונה המלא של 

 ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז; האמור להלן ואת האמור בחוזה

 העירייהלצורך קבלת קריאה מאת  8:00-16:00בין השעות   -ה'  –הפעלת מוקד שירות בימים א'  •

לדיווח על תקלות ו/או לביצוע טיפולים ו/או להפעלת אחריות היצרן בקשר לטובין. מענה יינתן תוך 

למוקד  העירייהשעות מעת הקריאה של  24שעתיים לכל היותר מרגע הקריאה; הגעה תבוצע בתוך 

 השירות; 

שירותי אחריות של היבואן הרשמי של הטרקטור בהתאם לאחריות היצרן על כל העבודות  •

והפעולות הכרוכות בכך כמפורט במפרט זה, חוזה ההתקשרות וכל יתר מסמכי המכרז; לרבות 

 ;החלפת חלקים בחלקים מקוריים וכל כיוצב'

טיפולים תקופתיים )בהתאם למועדים שייקבעו ע"י המזמינה במהלך תקופת האחריות(, על כל  2 •

כי המכרז, לרבות החלפת חלקים העבודות והפעולות הכרוכות בכך, כפירוטם במפרט זה, ויתר מסמ

 בחלקים מקוריים;

 הספק יחזיק במלאי חלפים מקוריים. •

באמצעות  עובדים בעלי הסמכה והכשרה הבקיאים  הקבלןהשירותים כאמור יבוצעו על חשבון  •

 בהפעלת הטרקטור והציוד הנלווה ותחזוקתו;

סחר והתעסוקה ו/או השירותים יבוצעו עפ"י הוראות והנחיות היצרן ו/או משרד התעשיה והמ •

 המפקח על העבודה ו/או מכון התקנים ו/או כל רשות מוסמכת עפ"י דין.



 המציע ו/או קבלן משנה מטעמו עמו קשור בהסכם בכתב יקיימו את התנאים הבאים במצטבר: •

 בעלים של מוסך מורשה לטיפול בטרקטור תעשייתי; .א

 בעלים של ניידת שירות לטיפול בטרקטור תעשייתי; .ב

שעות ממועד  24וריים בתוך רכב המגיע לתחזוקת הטרקטור עם אנשי מקצוע וחלפים מק -  שירות""ניידת 
 הקריאה של העירייה למוקד השירות ו/או לספק;

במקרים חריגם בלבד  שעות מרגע הקריאה. 24ויסופקו תוך  כל השירותים יבוצעו באמצעות ניידת השירות •
 וככל שישתכנע הממונה מטעם העירייה כי השירות לא יכול שיינתן אלא במוסך יבוצעו השירותים במוסך.

 השירותים יבוצעו באורח שוטף וללא כל הגבלה. •

 שירות תחזוקה בתקופת  האופציה ט.

על חשבונו,  בלןהק, יספק העירייהבתקופת האופציה, כמשמעה במסמכי המכרז, אם וככל שתמומש ע"י 

 ללא כל תוספת לתמורה שהוצעה על ידו את כלל שירותי התחזוקה שיפורטו להלן;

 העירייהלצורך קבלת קריאה מאת  8:00-16:00בין השעות   -ה'  –הפעלת מוקד שירות בימים א'  •

 להזמנת טיפולים תקופתיים; מענה יינתן תוך שעתיים לכל היותר מרגע הקריאה;

על כל העבודות ש"ע של הטרקטור  1,000ש"ע של הטרקטור וטיפול  500של  טיפולים תקופתיים: •

והפעולות הכרוכות בכך כמפורט במפרט זה, חוזה ההתקשרות וכל יתר מסמכי המכרז; לרבות 

 לשם כך  יחזיק הספק במלאי שלו חלפים מקוריים. ;החלפת חלקים בחלקים מקוריים וכל כיוצב'

עובדים בעלי הסמכה הבקיאים בהפעלת הטרקטור ותחזוקתו ובעלי הטיפולים יבוצעו באמצעות   •

 הכשרה לביצוע הטיפולים;

והמסחר והתעסוקה ו/או  ההתעשייהשירותים יבוצעו עפ"י הוראות והנחיות היצרן ו/או משרד  •

 המפקח על העבודה ו/או מכון התקנים ו/או כל רשות מוסמכת עפ"י דין. ע"י

 ו קשור בהסכם בכתב יקיימו את התנאים הבאים במצטבר:המציע ו/או קבלן משנה מטעמו עמ •

 בעלים של מוסך מורה לטיפול בטרקטור המוצע .ג

 בעלים של ניידת שיורת לטיפול בטרקטור המוצע .ד

 24רכב המגיע לתחזוקת הטרקטור עם אנשי מקצוע וחלפים מקוריים בתוך  -  "ניידת שירות"

 למוקד השירות; העירייהשעות ממועד הקריאה של 

שעות מרגע הקריאה. במקרים  24ויסופקו תוך  השירותים יבוצעו באמצעות ניידת השירות כל •

כי הטיפול לא יכול שיינתן אלא במוסך יבוצעו  העירייהחריגם בלבד וככל שישתכנע הממונה מטעם 

 השירותים במוסך.

אספקת הטובין וביצוע השירותים בתקופת האחריות, וביצוע התחזוקה השוטפת בתקופת האופציה 

יבוצעו כולם ע"י הספק תוך הקפדה על הוראות כל דין לרבות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח 

יו , דרישות תווי התקן הרלבנטיים וכיו"ב, הכל בהתאם להתחייבויותיו והצהרות1970 –חדש[, התש"ל 

 ביתר מסמכי המכרז;

 .על המציע לצרף את שם הדגם ופרטי הטרקטור המוצע, לרבות קטלוג יצרן של כלי הרכב

אין באמור במפרט זה כדי לגרוע מיתר ההתחייבויות והשירותים המוטלים על המציע כפירוטם 
 ביתר מסמכי המכרז אלא להוסיף עליהם

 


