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 רכב שטחהזמנה להציע הצעות לרכישת 

 

 שטח רכב"( מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישת המדרשהמדרשת שדה בוקר בנגב )חל"צ( )להלן: " .1

 "(.רכבכלי ה" -להזמנה זו )להלן  מפורט בנספח א'ה

להזמנה  'בכנספח  פיםמכר המצור מי(, לאחר חתימה על הסכ(as isהקיים  ויימסר כפי מצב כלי הרכב .2

 לבדיקה. ויובהר כי לא ניתן יהיה לבצע נסיעות מבחן בכלי הרכב ו/או לקחת אות זו.

ממוקם אשר מוסך ל 11:00 בשעה 18/08/2022בתאריך  מוזמנים בהרכ את כליינים לרכוש יהמעונ .3

אשר אינו יכול להגיע במועד זה יתאם  כלי הרכבמעונין ברכישת  .שבמדרשת בן גוריוןבאזור התעשייה 

 .054-4302292 טלפונית מועד אחר בטלפון:

. על 23/08/2022בלבד, לא יאוחר מיום  ziv1.boker@gmail.comבכתב לדוא"ל  ווגשי ותההצע .4

 יםם את שמם, מענם, מספר ת.ז / ח.פ, מספר טלפון וסכום הצעתם, נקוביהתוהמציעים לפרט בהצע

חובה לצרף צילום תעודת זהות. עבור מציע  -עבור מציע שהינו יחיד  .כלי הרכב, עבור חדשים בשקלים

 חובה לצרף צילום מסמך התאגדות. -שהינו תאגיד 

 -לעיל  4הגשת הצעה לאחר המועד האחרון או כשאינה כוללת את מלוא הפרטים האמורים בסעיף  .5

 .על פי שיקול דעתה של המדרשה ביא לפסילת ההצעהלהעלולה 

 המציע שהצעתו זכתה יוכרז ככזה רק עם חתימה על הסכם המכר והעברת הסכום במלואו.  .6

לה הטובה ביותר עבורה, לפי שיקול דעתה  המדרשה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהצעה שתראה .7

והיא אינה מחויבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המדרשה אינה 

מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת לעצמה הזכות לערוך התמחרות בין מגישי ההצעות ו/או צדדי 

מחדש, מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק, על  ג' אחרים, כולם ו/או חלקם, או לבטל הזמנה זו ולערכה

 הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

 יחולו על המציע בלבד. -כל ההוצאות והעלויות הכרוכות בגיבוש ההצעה  .8

 

 בכבוד רב,

 מדרשת שדה בוקר בנגב )חל"צ(  
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 האנטר מיצובישימפרט רכב מסוג  –נספח א' 

 

 .2 בעלים קודמים: .1

 ק"מ. 300,000 :קילומטראז' .2

 .אוטומטתיבת הילוכים:  .3

 .2009 שנת עליה לכביש: .4

 .08/2022טסט עד:  .5

 סמ"ק. 2,477מנוע: דיזל  .6

 רעשים במנוע. -אינו במצב נסיעה הרכב  .7

 : יש.משולב וו גרירה .8

 צבע: כסוף בהיר. .9

 .4X4הנעה:   .10
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 האנטר מיצובישימכירת רכב  הסכם –' בנספח 

 

 ___   תאריךב בן גוריוןשנערך ונחתם במדרשת 

 

 בין : 

 

 מדרשת שדה בוקר בנגב )חל"צ(

 510658735ח.פ. 

 "(המוכרת)להלן: "

 

 מצד אחד

 

 ובין : 

 

 _________________ ת.ז. _______________ 

 מרחוב_______________________________

 "(קונהה)להלן: " 

 

 מצד שני

 

המפורט כנספח א'  6204066 מ.ר. האנטר מיצובישירכב שטח מסוג :   והמוכרת הינה הבעלים של  הואיל

 "(;כלי הרכב)להלן: " להזמנה

 

 כלי הרכב, לאחר שהקונה ראה ובדק את as isלקונה  כלי הרכבוהמוכרת מעוניינת למכור את  :  והואיל

  ומצבו;

 

והקונה הגיש הצעה והמוכרת מצאה        כלי הרכבוהמוכרת פרסמה הזמנה להציע הצעות למכירת  :  והואיל

 הצעתו כטובה ומתאימה לה;

 

 , בדיוק לאור האמור לעיל;כלי הרכבמעוניין לרכוש את  והקונה:   והואיל
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם גופו. .1

 .קונהוכי אין מניעה להעבירו ל כלי הרכבהמוכרת מצהירה כי היא הבעלים של  .2

כעונה לדרישותיו וכמתאים לצרכיו  כלי הרכבומצא את  כלי הרכבמצהיר כי הוא בדק וראה את  קונהה .3

 במצבו כפי שהוא בעת חתימת הסכם זה. כלי הרכבמאשר כי הוא רוכש את  קונהוה

 במילים:) _________ , הרוכש ישלם למוכרת סך שללכלי הרכבבתמורה  .4

בהעברה בנקאית או בשיק בנקאי לפקודת מדרשת שדה ₪   (________________________

 בוקר בנגב.

 רק לאחר אישור המדרשה כי התשלום הועבר, יקבל הקונה לחזקתו את הציוד. .5

 

___________________     ____________________ 

 הרוכש               המוכר    


