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 יציוד ווטרינרזמנה להציע הצעות לרכישת ה
 יוטרינרוציוד  המועצה האזורית בני שמעון מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לרכישת

בני  המועצה האזורית( למציעים לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד AS ISיימכר במצבו הקיים ) הציוד

 .שמעון

 052-9248631 בטלפון לפיד גיל בתאום מול המועצה  ציודלראות את הניתן 

עד  שבמועצה האזורית בני שמעון רכשאת ההצעות יש להגיש בכתב, במעטפה סגורה במשרד מחלקת 

 . 12:00בשעה  22/12/04ך תארי

 ( את המחיר המוצע  וכן פרטים אישיים של המציע. ב'-ההצעה )נספח א' יש לציין בגוף

, מועד כולה ההצעה מגובהלכל הפחות  10% ס"ע בני שמעוןועצה אזורית מ ה לפקודת המחאה לצרף יש

 .או יותר פריטיםיש להגיש המחאה אחת גם אם תוגש הצעה לשני  04/12/2022  פירעון

המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל אף הגשת ההצעות אינה כפופה לדיני המכרזים, ובכלל זה 

 הצעה או לבטל מכירה זו בכלל.

 בבעלות המועצה האזורית בני שמעון עד לקבלת התמורה כולה בגין המכירה. ויישאר הציוד

ימים ממועד קבלת הודעת  7על המציע שהצעתו תזכה לשלם את מלוא התמורה למועצה וזאת בתוך 

הזכייה, לאחר מכן תבוטל זכייתו והמועצה שומרת לעצמה את הזכות למסור הזכייה למציע שהצעתו 

  .הבאה בתור

 :נוספות הוראות

 הצעות.ימים מהמועד האחרון להגשת  30הצעת המציע תעמוד בתוקפה למשך  .1

לעיל בכל מקרה בו יחזור בו  כאמורהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לחלט השיק שיימסר  .2
 המציע מהצעתו.

 .בנפרד פריט כל על עבור ביותר הגבוהה ההצעה תיבחר ההצעות מבין .3

, שהינן ההצעות הגבוהות ביותר אותו ציודבמקרה בו תהינה שתי הצעות זהות או יותר לגבי  .4
 המכרז(, תתבצע הגרלה לבחירת ההצעה הזוכה.)העומדות בתנאי 

 בלבד. שיק בנקאיהתמורה יהיה באמצעות  תשלום .5

 יש לצרף להצעה הצהרה על היעדר קירבה לרשות, בנוסח המצ"ב. .6

 על פניה זו לא יחולו דיני המכרזים. .7

 

 רכהבב

 חתימת המציע ___________________

 



 
 

 מועצההצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר 

 לכבוד 

 המועצה האזורית בני שמעון )להלן: "המועצה"( 

 א.ג.נ.,

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן: "המציע"( במסגרת הצעתי  .1

   מהמועצה. ציוד ווטרינרילרכישת 

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע   כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  89.  סעיף 2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 

לעניין זה, ״קרוב״ ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -

 הקובע כדלקמן: 1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  59סעיף   . 2.2

זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או -"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן

או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה  טובת הנאה בכל חוזה

 מספקתשלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה 

לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור 

 א)ב( לגבי חברי המועצה."89 בסעיף

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות  12כלל  . 2.3

 הקובע:

 

חבר מועצה או   -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

 שליטה בו." קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .  3

  . בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף.3.1

חיו . אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברוו3.2

 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 .  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.3.3



 
ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .4

 הצהרה לא נכונה.

( לצו המועצות 3ב׳) 89רוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לג .5

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר  2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

א' )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו  89התקשרות לפי סעיף 

 ומות.ברש

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .6

 

 תאריך:_______________ 

 מורשי חתימה של המציע:_____________________המציע / חתימת 

 ככל ומדובר בתאגיד:

 החתימה חתמו בפניי , אישור עו"ד : _________________ אני מאשר כי מורשי



 
 

 הצעת מחיר

 

 

 ₪  ______________________ארון תרופות 

 

 ₪  _____________________שולחן ניתוחים 

 

 ₪ ______________אוטוקלאב )סטרליזטור( 

 

 ₪  ______________________כלובי אשפוז 

 

 ₪___________________________משקל 

 

 ₪  ______________________שולחן בדיקה 

 

 ₪ __________________כלוב לרכב מסחרי 

 

 _________________ ת המציעחתימ


