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 Class-Aרכב מסוג מרצדס הזמנה להציע הצעות לרכישת 

רז מנגל ורו''ח ו"ד , הח"מ, ע(58937-06-19ת. פש''ר ) יפו - בתל אביבמחוזי המשפט הבהתאם להחלטת בית  .1

-18, מ.ר. A-200 מרצדסרכב מסוג "(, מזמינים בזאת הצעות לרכישת המנהלים המיוחדים)"אריאל אלפסי 

 ''(.הרכב)להלן: '' 00יד  ,03/2013ש מועד עלייה לכבי ,317-11

בדיקות עצמאיות של המציע וללא הסתמכות על מצג ו/או על סמך  "AS IS"יימכר במצבו כפי שהוא  הרכב .2

המנהלים ו/או מי מטעמם ו/או כל צד שלישי אחר הקשור עם המנהלים המיוחדים הצהרה כלשהם מטעם 

מוטלת על המציע , המשפטיו מצבו הפיזי, לרבות רכבה. האחריות לבדיקת כל הנתונים בקשר עם המיוחדים

ו/או מי מטעמם ו/או מכל צד  המנהלים המיוחדיםללא כל אפשרות לקבלת שיפוי מאת  בלבד ועל חשבונו,

 .המנהלים המיוחדיםשלישי כלשהו הקשור עם 

צג כלשהו בסיס למלא יהוו המנהלים המיוחדים ו/או מי מטעמם ידי  עלשיינתנו  המסמכיםוהמידע מלוא  .3

איננו או בכל מסמך אחר שיועבר לקונה המנהלים המיוחדים או במסמכים מטעם . המידע המובא כאן מםמטע

 .ועל אחריותו הבלעדית מהווה תחליף לבדיקות עצמאיות שעל הרוכש לבצע בכוחות עצמו

לכל הצעה יש זו.  ת בתחתית מודעהו של המנהל המיוחד, עו''ד רז מנגל, בכתובהצעות ניתן להגיש בכתב למשרד .4

ערבות בנקאית " או מנהלים מיוחדים -עו''ד רז מנגל ורו''ח אריאל אלפסישיק בנקאי לפקודת "לצרף 

לשלושה חודשים לפחות ממועד הגשת ההצעה שתוקפה  ,מגובה ההצעה 10%על סך בלתי מותנית ואוטונומית 

ידי הח"מ -על וחולטהשיק הבנקאי י אוהערבות  .וניתנת להארכה לשלושה חודשים נוספים לפי דרישת הח"מ

יחזור בו מהצעתו ו/או אם הצעת המציע תתקבל והמציע לא יקיים אם המציע כפיצוי מוסכם ומוערך מראש 

 . את ההתחייבויות הכלולות בהצעתו במלואן ובמועדן

או תחת לשונית "נכסים למכירה"  www.eitan-erez-law.com בנוסח הניתן להורדה באתר תוגשנההצעות  .5

 אים המהותיים של ההצעה.בכל נוסח אחר שיאושר מראש על ידי הח"מ ויכלול את פרטי המציע והתנ

 .דיני המכרזים ולא יחולו עליהאין לראות בהזמנה זו משום מכרז, והיא אינה מהווה מכרז  .6

ל את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב עם כ םשומרים לעצמהמנהלים המיוחדים כי  למען הסר ספק מובהר בזה .7

מציע בנפרד ו/או לשנות את תנאי ההתקשרות תוך כדי המשא ומתן, מבלי להודיע ליתר המציעים ו/או לקיים 

בין המציעים או חלקם ו/או לוותר על התמחרות ו/או לפעול בכל דרך אחרת, הכל לפי שיקול דעתם  התמחרות

קבל את ההצעה הגבוהה ביותר ל יםמתחייב םאינ המנהלים המיוחדים הבלעדי והמוחלט וללא הגבלה. כמו כן

  דמי תיווך. מולא ישלואו הצעה כלשהי 

ולהוראותיו, וכן לקבלת כל האישורים  בתל אביב המחוזימשפט הבית מובהר בזאת, כי המכר כפוף לאישור  .8

 הנדרשים על פי דין.

ם ו/או תשלומי החובה, לרבות הסדרת הליכי העברת הבעלות ברשויות המתאימות יחולו על הרוכש, כל המיסי .9

 ., במידה ויחולו בין העברת הבעלות ורישומה על שם הרוכש, ישולמו ע"י הרוכשמע"מ

 לרוכש רק לאחר תשלום מלא התמורה וכנגד העברת בעלות כאמור. רימסילמען הסר ספק מובהר כי כלי הרכב  .10

בין השעות פתח תקווה,  12כפיים  ניתן לראות את הרכב במחסני חברת א.ט. שירותים משפטיים ברח' יגיע .11

 .(של הרכב ספר הרישוי)יש לציין את מ 03-9215835בטלפון בימי ראשון עד חמישי  15:00 – 09:00
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, וזאת לא 17:00 – 09:00ה' בין השעות -, בימים א'עו''ד רז מנגל של למשרד תוגשנההצעות לרכישת הנכס  .12

 .25.6.20יאוחר מיום 

 במשרדי המנהל המיוחד עו''ד רז מנגל.  12:00בשעה  28.6.20ההתמחרות תתקיים ביום  .13

 .law.com-erez-orian@eitan:דוא"לבניתן לפנות  לפרטים נוספים .14

 מנהל מיוחד, סירו''ח אריאל אלפ      מנהל מיוחד, רז מנגלעו"ד                                                     

 , בני ברק30ששת הימים רח'         , תל אביב 23דרך מנחם בגין           

 03-7412828; פקס: 03-6019601טל:     03-5669001; פקס: 03-5669002טל:              
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, מס' 2013, שנת ייצור: A-200, מדגם טופס הגשת הצעה לרכישת רכב מסוג מרצדס

 11-317-18רישוי: 

 

 

 הנני מצהיר בזאת כי עיינתי בהזמנה להציע הצעות שפורסמה ע"י המנהלים המיוחדים.  .1

 

ו/או  ולטיב םאחראי םאינ והמנהלים המיוחדים( ללא כל אחריות, AS IS)ו יימכר במצבידוע לי כי הרכב  .2

 . ולמצב

 

ינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא אהמנהלים המיוחדים לי כי עוד ידוע  .3

 ושומרים לעצמם הזכות לנהל מו''מ עם מי מהמציעים לפי בחירתם ושיקול דעתם. 

 

 .58937-06-19פש''ר תיק כן ידוע לי כי ההצעה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי במסגרת  .4

 

 . ₪ל _____________ לאור כל האמור לעיל, הנני מעמיד את הצעתי ע"ס ש .5

 

לפקודת עו"ד רז מנגל ורו''ח אריאל אלפסי מנהלים מיוחדים,  ₪ניתן בזאת על ידי שיק בנקאי ע"ס _____  .6

 כערובה במידה והצעתי תתקבל ואחזור בי מהחלטתי. ככל שהצעתי לא תתקבל, יוחזר השיק לידי. 

 

 

 

 להלן פרטיי: 

 

 שם: ________________

 _____________טל: ____

 __________פקס:______

 


