
  
 

 

 

 Email: avitalc@habeer3.co.il   |    www.habeer3.co.il|  3946146-073|  פקס:   3946141-073טלפון: 

 Lewin - Epstein St , Rehovot 76442 Israel 14|     76442, רחובות 2קומה  14רחוב לוין אפשטיין 

16.11.20 

    הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ

 לרכישת מלגזה   פניה לקבלת הצעותהליך 

 כללי .1

בבקשה לקבלת  בזאת    פונה"(  התאגידהבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ )להלן: " (א)

 . "(המלגזה)להלן: "מלגזה  רכישתהצעות ל

נוסף על ההוראות והדרישות המפורטות במסמך הפניה לקבלת הצעות דנא, חלות על   (ב)

אף   דנא  הצעותהתאגיד  הנחיות  ההליך  לקבלת  פניה  הליך  במסגרת  הצעות   להגשת 

 של התאגיד.  ט"(, המפורסמות באתר האינטרנההנחיות)להלן: "

 על המציע לקרוא בעיון את ההנחיות ולהגיש הצעתו בהתאם להנחיות.    (ג)

 : מפרט טכני .2

 -להלן פירוט המפרט הטכני של המלגזה:

 מלגזה חדשה; (א)

 ק"ג; 2,500לפחות  -כושר העמסה  (ב)

 מנוע דיזל; (ג)

 כ"ס;  60 -כוח עבודה  (ד)

 מטר; 2.63 -אורך עד המזלג  (ה)

 מטר;  1.15 -רוחב (ו)

 מטר;  1.99 -גובה במצב מקופל  (ז)

 מעלות; - 6זווית מזלג קדימה  (ח)

 מעלות; 11 -זווית מזלג אחורה  (ט)

 מטר; 1.99 –גובה תורן מקופל  (י)

 מטר; 7עד  -גובה תורן פרוס  (יא)

 לפחות ממועד אספקת המלגזה.  חודשים 12רישיון רכב למשך תקופה של  (יב)

 תנאי ההתקשרות  .3

ההזמנה על  ממועד    יום  60על המציע הזוכה יהיה לספק את המלגזה לידי התאגיד תוך   (א)

 .  ידי התאגיד

ובלעדית   (ב) מלאה  באחריות  יישא  הזוכה  לאחר    חודשים  24במשך    למלגזההמציע 

 - כוללת בין היתר: אספקתה. האחריות
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 אחריות למנוע;  (1)

 אחריות למערכת הידראולית; (2)

 תיקון ו/או החלפת חלקים במלגזה. (3)

 תמורה .4

 נספח א'. במחיר לרכישת המלגזה )בהתאם למפרט הטכני(   על המציעים להגיש הצעת (א)

  24והן אחריות למשך תקופה של   כוללת הן מחיר לרכישת המלגזה    בנספח א'התמורה   (ב)

 .חודשים

 אופן הגשת ההצעה  .5

 23.11.20ליום  , עד  המציעמלאים וחתומים ע"י    –  )הצעת המשתתף(  נספח א'יש להגיש את  

 . avitalc@habeer3.co.ilגב' אביטל כוכבי באמצעות דוא"ל:  לידי ,12:00בשעה 

 

 

 בברכה,

 זורי שעובי

 מ"מ מנכ"ל

 הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ  
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 הצעת המשתתף –נספח א' 

  הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ   פנייתאני הח"מ מאשר כי קראתי בעיון את כל פרטי   .1

 "(.הרכש", "הפניהמלגזה )להלן בהתאמה: " לרכישתלקבלת הצעות "( התאגיד)להלן: "

לי .2 ומוכרים  ידועים  ואלה  תנאיה  על  הפניה  מסמכי  כל  את  הבנתי  כי  מאשר  את    הנני  וכן 

הצעות לקבלת  פניה  הליך  במסגרת  הצעות  להגשת  התאגיד  של   הנחיות  האינטרנט  באתר 

 כדלקמן:, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי התאגיד

 + מע"מ. ₪  ____________ _____________ בסך לרכש  תמחור גלובאלי  .א

 סכום המוצע תתווסף תוספת מע"מ כחוק.  ל .3

 ע"ב חשבונית עסקה.  , 45תנאי תשלום: שוטף +  .4

שיוצע הינו סכום סופי הכולל את  לביצוע לרכש  למען הסר ספק מובהר, כי סכום התמורה   .5

כל תשלומים נוספים הגם שיהיו קשורים    כך תווספו ל, ולא יהן את הרכש והן את האחריות

 בהליך הרכש.  

 

 שם המציע:_______________________ 

 חתימה + חותמת: ______________________ 

 איש קשר:_____________ 

 טלפון:________________ 

 דוא"ל:________________ 
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