
 

 

 9132מאי  31
 ' אייר תשע"טח 


 

 מיניבוסהזמנה להציע הצעות לרכישת 
 

 
"(מזמינהבזאתמציעיםלהציעהצעותלרכישתהחברההחברהלפיתוחמרכזיםכפרייםותעשייתייםמטהיהודהבע"מ)להלן:" .1

 מסוג ,9112, שנת ייצור מיניבוס פולקסווגן קרפטררכב להוראות להלןההליךבהתאם )להלן:במסמך ההצעהוכמפורט
(."הרכב"


'(באחריותהקונהבלבד,והחברהאינהאחראיתלמצבהמכנישלהרכב,לרבותהמצברים,As Isמובהרכיהרכביימכרבמצבו)' .2
 הגשתהצעתו.ולאתתקבלנהכלטענהבענייןזהמהמציעלאחר


 בהליךתנאים להשתתפות  .3


 מישעומדבמועדהאחרוןלהגשתהצעותבתנאיםהמצטבריםשלהלן:בהליךרשאילהשתתף


 אזרחישראלאותאגידהרשוםכדיןבישראל. .3.1

 
 שקליםחדשים(.חמשמאות)₪055לטובתהחברה,בסךשלבנקאיתצירףלהצעתוהמחאה .3.2

 
 .(15:55-10:55ביןהשעותה-אימים)במרכז תחבורה מטה יהודהניתןיהיהלראותאתהרכב21.0.12עדתאריך .4


תהיהרשאיתלנהלהתמחרותביןהמציעיםחברההומתחייבתלקבלאתההצעההגבוההביותראוכלהצעהשהיאהחברהאין .0

 אומימהם.

 .6 למלאאתמסמכי המשתתף והצעתהמשתתףההליךעל הצהרת לרבותמסמך סעיפיהם, כל הסכםהמכירההמצ"בעל וכן

 חתום.כללהמסמכיםיחתמועלידימורשיהחתימהשלהמציעבשוליכלדף.


א' ה הר טוביבמשרדי החברה באזור התעשיתופקדבתיבתהמכרזיםהצעתהמציע .7 .בדיוק 39.11שעה  93.5.32ג' עד ליום ,
.הצעהשתוגשלאחרהמועדהאחרוןכאמורלאתפתח)למעטלשםזיהויהמשתתףלשםהשבתהמעטפהאליו(ולאתידוןכלל


 .ככלל,תבחרהחברהבהצעהשתהיההיעילהוהמיטיבהביותרעבורה .8


 לובכתבהודעהעלזכייתו.ימיםמיוםשתימסר7המציעשהצעתותתקבליהיהחייבלשלםאתמלואהתמורהבתוך .2


ממקוםהימצאבהליךזהמציעאשריזכה .15 ועלחשבונו ליטולאתהרכבבעצמו ולשאתבכלההוצאותהכרוכותויהאאחראי

 .ימיםממתןההודעהעלהזכייה7בהעברתהבעלותעלשמותוך


תהיהוהחברה,השיקדלעיליוצגלפירעוןו/אויחזורבומהצעתומציעשלאישלםכאמורו/אולאיחתוםעלהסכםהרכישה .11
 וחזרבכלמקרה.ירשאיתלהודיעעלביטולזכייתו.סךהשיקייחשבבפיצוימוסכםולא


הזוכהיהיהזכאילקבלתכליהרכבכנגדתשלוםהתמורהשהוצעהעלידובאמצעותהמחאהבנקאית,תשלוםבמזומןאוהעברה .12

 .בנקאית


 .13 וכתנאי חובהבעתקבלתהרכבים, העברתהבעלותותעודתביטוח בדבר ימציאהזוכהלחברהאישור הזוכה, לידי להעברתו
 .משולמתעבורהרכביםאשרנרכשועלידו


( ולא תתאפשר בדיקתם טרם הגשת ההצעה, למעט AS ISהמציעים מודעים ומאשרים כי כלי הרכב ימכרו במצב דהיום ) .31

 .בדיקה חיצונית של הרכב על ידי המשתתפים ללא הזזתו מהמקום, והכל בתיאום החברה


 yehuda.org.il-shimonb@mבדוא"ללשמעוןבוסקילהלפרטיםנוספיםישלפנותבכתבבלבד .10

 .16 המשתתפים ליתר בכתב הודעה תיתן הגישובהליךהחברה אשר הבנקאית ההמחאה את להם ותחזיר זכייתם לאי באשר

 .ההליךבמסגרת
 

 ידיהחברה.-ביצועההתקשרותכפוףלקבלתכלהאישוריםכדיןעל .17



 מנכ"ל, יוני אלמוג                                                         
 



mailto:shimonb@m-yehuda.org.il


 

 

 הצעה והצהרת המציע


בהסתמךעלוההליך,מגישיםבזאתהצעתנובמסגרתההליךאנוהח"מ,לאחרשקראנוובחנובחינהזהירהאתכלמסמכי

,הננומציעיםלרכושאתהרכביםבמחיריםהנקוביםבהצעתנו,לאחרשהשלמנוההליךכלהאמורלעילולהלןבכלמסמכי
:ההליךבהאתכלהנתונים,כנדרשבמסמכי



 2558שנתייצור,קרפטר,מודלמיניבוספולסווגן***גובהההצעהעבוררכבמסוג  33-300-64שמספרהרישוישלוהינו
,בתוספתמע"מכדין._________________________שקליםחדשיםובמילים:_____________₪:הינו


 הצהרתנוזו:ולראיהבאנועלהחתוםלאחרשהבנואתמשמעותההמלאהשל


 שםהמשתתף:____________________מס'זיהוי:_____________


כתובת)כוללמיקוד(:_________________טל:______________פקס:_______________


דוא"ל:______________________


אישקשר:_______________טל'נייד:_____________________


 חתימה:______________________  תאריך ________ 



 
 להגשת הצעה ע"י תאגיד -אישור עו"ד 


ח.פ.___________________)להלן:עו"דשלאניהח"מ


"(מאשרבזהכיביום__________חתמובפניעלהצהרהזוה"ה___________________המשתתף"


וכלהאישוריםהדרושיםעלפימסמכיבשםהמשתתף,כינתקבלואצלהמשתתףכלההחלטות


ההתאגדותשלהמשתתףועלפיכלדיןלחתימתהמשתתףעלהצהרהזווכיחתימתה"ההמפורטיםלעיל


מחייבתאתהמשתתף.


_______________________________________
 חותמת+חתימתעוה"דתאריך

 
 
 

 להגשת הצעה ע"י יחיד -אישור עו"ד 


אניהח"מ___________________עו"דשל________________ת.ז.________________)להלן:

"(מאשרבזהכיביום_________________חתםבפניהמשתתףעלהצהרהזו.המשתתף"



_______________________________________
 עוה"דחותמת+חתימתתאריך

 
 



 

 



 הסכם


 מטה יהודה בע"מ  -החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים   בין: 
("המוכר")להלן:




_______________________לבין:


_______________________
("הקונה")להלן:


 

 ו/או"המיניבוס" )להלן:33-300-64מ.ר.2558ובבעלותהמוכרמיניבוספולקסווגןקרפטר,שנתייצור:הואיל
(;"הרכב"


;,בונבחרהקונהכזוכהלקבלתהצעותלרכישתהמיניבוסהליךוהמוכרפרסם:והואיל


והקונהמעונייןלרכושאתהמיניבוסמאתהמוכר,והכלכמפורטבהסכםזהובתנאיו;:והואיל


 

 לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:


 מבוא

 המבואוהנספחיםלהסכםזההנםחלקבלתינפרדהימנוומחייביםאותוכיתרתנאיו. .1


 כותרותהסעיפיםבאותלצורךהנוחותבלבדואיןלפרשמהםלגביהסכםזה. .2


 הצהרות והתחייבויות הקונה
 
ותכונותיומתאי .3 וכימצאאתמצבו הואבדקוראהאתמצבהמיניבוסותכונותיו מיםלדרישותיוהקונהמצהירכי

 ולמטרותיו.
 

 .AS ISוהקונהמצהירכיהוארוכשאתהמיניבוסבמצבוהנוכחי .4
 

בכפוףלהוראותהסכםזההקונהמצהירכיבדקאתהמיניבוסובכלמקרההואמוותרבזאתעלכלתביעהו/אוטענה .0
 ו/אודרישהכלפיהמוכרבקשרעםהמיניבוסלרבותפגםו/אותקלה.


מ .6 כן משרדכמו במרשם הבעלות העברת ממועד החל או ידו על המיניבוס קבלת ממועד החל כי הקונה, צהיר

קנסות לגרוע, ומבלי זה ובכלל ממנו הנובעים הקנסות וכל למיניבוס אחראי יהא הוא המוקדם, לפי התחבורה,
 משטרה,ו/אוהרשויותהשונות,תשלוםלחברתדרךארץוכיו"ב.


כיהואיודעשהמוכרביטלאתביטוחהחובהו/אוהביטוחהמקיףשלהמיניבוסוכיעליולדאוגכמוכןמצהירהקונה .7

 לביטוחיםכדין.


 התמורה
 
בצירוף____₪__________-בתמורהלרכישתהמיניבוס,מתחייבבזאתהקונהלשלםלמוכרסךבשקליםהשווהל .8

 "(.התמורהמע"מכדין)להלן:"
 

 מובהרכיהבעלותהמיניבוסתועברמידיהמוכרלידיהקונהמידלאחרביצועתשלוםהתמורה. .2







 



 

 


 מועד מסירת המיניבוס לקונה

 
 המיניבוסיימסרלקונהלאחרהתקיימותכללהתנאיםהבאים: .15

 
התמורההמנויהלהלןשולמה,נפרעהונפדתהבמלואהעלידיהחברה.הקונהמתחייבלהגיעלמשרדיהמוכר .15.1

ימיעסקיםממועדהודעתהמוכרלקונהעל7ולמסוראתהתמורה)בשיקבנקאיאובהעברהבנקאית(בתוך
 .בהליךזכייתו

 
 ביצועהעברתהבעלותברכב.)יבוצעעלידיהקונהועלחשבונו(. .15.2

 
הצגתתעודתביטוחחובהתקפהעלידיהקונה.להסרתספקמובהרכיהקונהלבדואחראילדאוגלקיומושל .15.3

 ביטוחחובהלרכבמרגעקבלתהחזקהבו.

ימיםממועדקבלתהודעת7היהוהקונהלאיבואלקבלאתהחזקהברכבאולאישלםאתהתמורהעבוררכישתותוך .11

היההמוכרזכאילראותבאיהופעתהקונהכהפרתההסכםוכהודעהמצדושלהקונהעל,יבהליךהמוכרעלזכייתו
ביטולההסכם,עלכלהמשתמעמכך,והמוכריהיהרשאילמכוראתהרכבלאחרולחלטאתההמחאהשצרףהקונה

 להצעתו.

ולטולאתוחזרלקונהמוסכםכיבמקרהשלביטולההסכםכאמורלעיל,ההמחאהשצורפהעלידיהקונהלהצעתותח .12

 וזאתמבלילגרועמזכויותהמוכרעלפיהסכםזהועלפיכלדין.
 

מובהרכיפיגורבהעברתהמיניבוסלידיהקונההנובעמנסיבותשלמוכראיןשליטהעליהןוהואאינויכוללמונעם,לא .13
 יחשבלהפרתהסכםזה.


דעםקבלתייפויהכוחשלהמוכרלידיו.הקונהיישאבכלהקונהמתחייבלבצעאתהעברתהבעלותברכבעלשמומי .14

 תשלוםהכרוךבכךוימציאלמוכרבחוזהעותקאישוררישוםשינויהבעלותברכבעלשםהקונה.


 מיסים והוצאות
 
הצדדיםמסכימיםכיכלמסו/אוהיטלשיחולאםיחול,עלהעברתהמיניבוס,לאחרהעברתהבעלותעלהקונהיחול .10

 עלהקונהוישולםעלידו.


 כללי
לקונהכתוצאה .16 שייגרמו ו/אוהוצאהמכלסוגשהיא, בכלצורהשהיאלכלנזקו/אואבדן המוכרלאיהיהאחראי

 מהסכםזהו/אוביצועו.
 

ובלעדי .17 מוחלט באופן יהיהאחראי הוא לידיו ברכב אתהחזקתו המוכר מעתשימסור כי ומתחייב הקונהמצהיר
לרכב,ויחולועליוכלהחובותהחלותעלבעליםמחזיקאומשתמשברכבעלפיכלדיןוכימשחררופוטראתהמוכר

הראשונה, הואישפהאתהמוכרמידעםדרישתו דו"חשיידרשמכלאחריותלרכבוכי נזקאו כלתשלוםאו בגין
 המוכרלשלם,הנובעיםמאירועשאירעלאחרמועדמסירתהחזקהברכבלקונה.


 כלשינויו/אותוספתלהסכםזהיהיובתוקףרקאםנעשובכתבובחתימתהצדדים. .18

 
3שגרתוךהגיעולצדהנרשוםתחשבנהכאילוהודעותשתשלחנהעלפיכתובותהצדדיםבמבואלהסכםזה,בדואר .12

 שעותממועדשיגורה.24ימיםמעתשיגורהבדואררשוםואםשוגרהבפקסתוך

ירושליםתהאהסמכותהמקומיתה .25 במחוז שיתגלילביתהמשפטהמוסמך סכסוך בכל הצדדיםהיחודיתלדון בין

 בקשרעםהסכםזה.


 ולראיה באנו על החתום



__________________________________
 הקונההמוכר

 


