
 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 הנדון: קול קורא למכירת כלי רכב. 

 

כולם או   AS ISמעוניינת בקבלת הצעות מחיר למכירת כלי רכב  "העיריה) עיריית בית שאן ( להלן:
 חלקם. 

המעוניינים להגיש הצעה מוזמנים לעיין במסמך הבקשה המפורט באתר האינטרנט של מציעים 
 העיריה (קול קורא).

 . 14:00בשעה 2001.12.20עד ליום shean.org.il-sagit@bet  את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל 

 הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא ידונו.

 0506519286בטלפון  -אלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למר דני נחום, קצין רכב לש

 shean.org.il-www.betאת כל הפרטים ניתן למצוא באתר העיריה שכתובתה  

 

 

 

 בברכה, 

 זקי לוי

 ראש העיר
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 לכבוד 

 ______________ 

 ______________ 

  

 . הנדון : פנייה לקבלת הצעות מחיר למכירת רכב 

 תנאי המכרז:  .1

 א. המשתתף במכרז יבדוק את כלי הרכב בדיקה ויזואלית לרבות בדיקת המידע שדווח על הרכב וכן         

 ק וכו שיתגלו  את רישיונות הרכב, לפני הגשת הצעתו. לא יתקבלו כל תביעות שהן לכל פגם או נז    

 כן על המשתתף במכרז לבדוק טרם העברת בעלות לרכב   ובכלי הרכב, אחר התשלום עבורם. כמ    

 שהרכב במצב שהיה בזמן הגשת ההצעה.     

 לא תתאפשר התנעת ו/או נסיעה בכלי הרכב.     

 ב. העיריה לא תכיר בכל תביעות הזוכה למתן רישיונות או תביעה אחרת כלפי משרד התחבורה או  

 משרד ממשלתי אחר, לבד מהרישיונות שיימסרו לזוכה עם העברת הבעלות ברשות הרישוי.       

 אגרות רישוי כלשהן לרבות הגבלות מכס יחולו על הקונה.    

 רישוי ורישיונות: ג. 

 כב בכפוף לתקנות משרד התחבורה ו/או המכס, ויבוצעו ע"י הקונה בסיוע העיריה..הרישוי לר .1ג.

 . אין העיריה מתחייבת להוצאת רישיון תנועה כלשהו.2ג.

 מערך הצעתו לתקופה    10%ד. על המשתתף במכרז להפקיד שיק אישי לטובת העיריה בשיעור של 

 הועדה בהצעתו. חודשים מיום גמר מועד מכרז זה, אחרת לא תדון   3של      

  ה. העמסה, גרירה, הובלה ופריקה של כלי הרכב, אם יידרשו, ייעשו ע"י הקונה ובאחריותו הבלעדית

 ממחסן העיריה.     

 ק אשר ייגרם מההובלה, העמסה או פריקה לרכוש או לגוף או כל נזק הנובע מפעולות אלה  ו. כל נז

 יחולו על הקונה ולא על העיריה.   



 ימים מהודעתו על הזכיה. הזוכה יגיש    7כלי הרכב יהיה בהעברה בנקאית תוך  ז. התשלום עבור 

 אישור העברת בעלות רכב חתומה ע"י הבנק , כתנאי לפני קבלתו.     

 שעות מהעברת הבעלות. רק לאחר הוצאת הרכב והציוד   24ח. על הזוכה להוציא את כלי הרכב תוך 

 מהשטח יוחזר השיק האישי.      

 אית להשאיר ברשותה את כלי הרכב לאחר קבלת ההצעות מהמשתתפים במכרז, אם  ט. העיריה רש

 תחליט העירייה לבטל או לעכב המכירה מסיבה כל שהיא, בלא שתהא מחוייבת לתת הסבר       

 למשתתף / משתתפים במכרז.    

 י. אין העיריה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא. 

 

 .  0506519286ת הרכבים מראש , ניתן ליצור קשר עם מר דני נחום  . לתאום בדיק2

 . אם יחזור בו המשתתף במכרז מהצעתו , לא יהיה זכאי לתבוע החזרת השיק האישי. 3

 . כל משתתף רשאי להגיש הצעה על כל כלי הרכב או רק על חלקם. באמצעות דוא"ל4

   shean.org.il-agit@bets  . 

 .   14:00שעה:   01.12.2020. המועד האחרון להגשת ההצעות :   5

 

 

 בברכה, 

 עטאלה סבאג, רו"ח

 גזבר ומ"מ מנכ"ל העיריה

 

 הודעת המשתתף במכרז הנ"ל:

 קראתי את התנאים הנ"ל ואני מסכים למלא אחריהם. 

 וברור).פרטי המשתתף במכרז (חובה למלא בעט ובכתב קריא 

 פקס  טלפון  שם איש קשר  שם פרטי ומשפחה 

 תאריך  מס עוסק מורשה  מיקוד כתובת 

 

 ____________________                                                  ____________________ 
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 חותמת  חתימה  

 

 

 

 רשימת כלי רכב למכירה: 

 

 מס רישוי  סוג הרכב  מס"ד

 108773 מטאטא כביש  1

 72-599-70 דחס  -משא אשפה 2

 68-013-36 טנדר איסוזו דיזל  3

 68-723-36 טנדר איסוזו דיזל (מים)  4

 48-488-59 טנדר מאזדה (חשמל) 5

 6001 בי -סי -מחפר גי 6

 92-825-15 טרקטור איצטדיון   7

  קימחי -מכסחת בלרינה 8

 58-170-00 טרקטור בינוי  9

 

 

 

  


