
 

 1 

 כלי רכבהזמנה להציע הצעות לרכישת 
 

 רכבים הבאים:הבעלות בזכויות מוזמנות בזאת הצעות לרכישת  .1

 

 בעלים קודמים קילומטרז' צבע נפח מנוע שנת ייצור דגם סוג 

1 AUDI SQ7 7112 6593 11 716359 לבן 

7 TOYOTA RAV 4 HYBRID 7113 7252 11 796235 לבן 

6 VOLKSWAGEN GOLF 7113 1659 11 126121 לבן 

 

6 פתח תקווה בתיאום מראש 17הרכבים בחניון א.ט. שירותים משפטיים בע"מ ברח' יגיע כפיים  ניתן לראות את .7

ונוסח  )ללא סכומים( ניתן לקבל תמצית של השמאות עם משרד כונס הנכסים בכתובת הדוא"ל שלהלן. כמו כן6

 .שלהלן דוא"לכתובת הבאמצעות  מכר הסכםמחייב של 

 

במעמד הצגת  רכביםהוכו' של  6 המכניהמשפטי6 הפיזי םכל מציע לבדוק על אחריותו ועל חשבונו את מצבעל  .6

6 מצבם של הרכבים אין הח"מ מקבל על עצמו אחריות לתקינותם ".AS IS" םבמצב ויימכר הרכבים. הרכבים

 והשימוש שנעשה בהם.

 

 . המידע המובא כאןומבסיס למצג כלשהו מטע לא יהוו נכסיםהידי כונס  עלניתנים ש המסמכיםוהמידע מלוא  .2

ועל  איננו מהווה תחליף לבדיקות עצמאיות שעל הרוכש לבצע בכוחות עצמו הנכסים כונסמסר ע"י יושי

 .הבלעדית אחריותו

 

שיק בנקאי לכל הצעה יש לצרף מודעה. השל הח"מ בכתובת בתחתית  ודהצעות ניתן להגיש בכתב למשר .9

 יום שתוקפה יהיה עדבלתי מותנית אוטונומית ערבות בנקאית כונס נכסים" או  - איתן ארזלפקודת "עו"ד 

הבנקאית או השיק הבנקאי שיצורפו להצעה לרכישת  סכום הערבות .ם על כל עמודבצירוף חוזה חתו 19.9.116

אם המציע שיזכה יחזור בו  וחולטאו השיק הבנקאי יהערבות  מסכום ההצעה. 11%בשיעור של  ויהי הרכב

 הצעת המציע תפרט את שמו6 מענו ומספר זהותו או מספר ההתאגדות שלו אם המציע הוא תאגיד. צעתו.מה

 

מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה  והמכירה אינה כפופה לדיני המכרזים וכונס הנכסים אינ .3

 יווך. דמי ת םלא ישל הנכסים כונסכלשהי. הכונס רשאי לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם. 

 

6 וזאת לא יאוחר 12:11 – 15:11ה' בין השעות -6 בימים א'הח"מ יניתן להגיש למשרד הרכביםהצעות לרכישת  .2

  .11.7.11מיום 

 

  .רשם ההוצל"פכב'  לאישורכל הצעה כפופה  .1

 

 .law.com-erez-@eitanAnat:דוא"לב ששון ענת קידרת לעו"ד ניתן לפנו לפרטים נוספים .5
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