
 

 המועצה המקומית גני תקווה

 T1טרקטורונים משא מסוג   2לרכישת  הזמנה להציע הצעות  

מסוג    טרקטוריוני משא   2( מזמינה בזאת הצעות לרכישת  "המועצה"המועצה המקומית גני תקווה )להלן:  
T1  :דגם    כלהלןFD620DE    תוצרת ארה"במנוע  מנוע  ,  קוואסקי  בנזין,  620נפח  לכביש  ,  עליה  מועד 

 . (as is)בעלות ראשונה, במצבו כפי שהוא , צבע ירוק, וו גרירה קבוע, 2X4הנעה , 5/2015

נוספים החל  יםהמוצע הטרקטורונים  ניתן לראות את   עד    8:00בין השעות    24.4.2022מיום    ולקבל פרטים 

 קווה.  בגני ת 10ועד ליום ההגשה, באגף התפעול של המועצה ברחוב הרי יהודה  16:00

ההצעות   שניהםאת  את  או  אחד  לרכישת  טרקטורון  "הצעה  רשום  עליה  סגורה  במעטפה  להגיש  יש   ,
ולהניח בתיבת  טרקטורון הגליל  המכרזים המצויה  "  קניין    48ברח'   / ב' אצל מח' הרכש  גני תקווה, קומה 

 . 12:00בשעה  12.5.2022עד ליום  ,המועצה

 הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה 

 הצעות שתוגשנה לאחר המועד הנקוב לעיל.ו/או   לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר

 

 __________________ 

 ליזי דלריצ'ה           

 המועצה ראש           
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 נספח א' 

 המועצה המקומית גני תקווה

 T1טרקטורונים משא מסוג   2  לרכישת  הזמנה להציע הצעות
 

 הצעת המציע 

המצורף    סכםוהה  ההצעהכל מסמכי  ואני מסכים לכי קראתי הבנתי    ,אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת .1
( לרבות התנאי היסודי הקבוע במסמכי ההצעה לפיו מכירת "( נעשית  "הסכם"ה  לו כנספח ב' )להלן:

  כי לא אציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו  as is  –במצבו כמו שהוא  

 . ו/או אי התאמת הממכר

 שפרטיהם כלהלן: T1הטרקטורונים המוצעים הם טרקטורוני משא מסוג  2ידוע לי כי  .2

מנוע    מנוע  FD620DEדגם   נפח  ארה"ב,  קוואסקי  לכביש  620תוצרת  עליה  מועד  בנזין,   ,6/2015  ,

 . (as is), צבע ירוק, וו גרירה קבוע, בעלות ראשונה, במצבו כפי שהוא 2X4הנעה 

 ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.   מסמכי ההצעהכי תנאי  ,הנני מצהיר .3

 ₪. 15,000הוא  מהטרקטורונים  כל אחדשקבעה המועצה לרכישת האומדן ידוע לי כי  .4

 הסכם.  בבהזמנה להציע הצעות וכי אני מסכים לכל התנאים המפורטים  ,מצהירהנני  .5

 להלן הצעתי:  .6

 טרקטורון אחד )יש להקיף בעיגול(. הנני מבקש לרכוש את שני הטרקטורונים / 

הינה  לרכישת  הצעתי   טרקטורון  ₪   _____________________  כל 
חדשים  )במילים____________________________ למועצה  -עלישולם  אשר    (שקלים  ידי 

 הסכם. ראות ותנאי הבהתאם להו

מסכום ההצעה אשר תשמש כמקדמה על חשבון התשלום במידה ואזכה   10%מצ"ב המחאה על סך  
 בהליך. 

מתחייב   .7 האני  על  בהצעתי,  'אנספח  )   הסכםלחתום  כמפורט  התשלום  יתרת  את  למועצה  להעביר   ,)
על חשבוני )בתיאום עם בעלי התפקידים במועצה(, וכן לקחת  בטרקטורון  לבצע את העברת הבעלות  

 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על זכייתי בהליך.   3לחזקתי, כל זאת תוך רקטורון  הטאת 

לעיל, כולן או מקצתן, אאבד את    7כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות    ,אני מצהיר בזאת .8
חלט את סכום דמי ההשתתפות המצורפים להצעתי וכן  תהא רשאית לבהליך והמועצה  זכותי לזכות  

 ם ו/או חברה אחרת. עם אד להתקשר

 

 

 



- 3 - 

 בכבוד רב, 

 ____________________________________    : שם מלא של המציע

          חתימת המציע:  
  

 משפטי: אם המציע הינו תאגיד

 ____________________________________   שותפות/חברה/אחר: נא לפרט

 ___________________________________  : ת.ז. או מס' רישום של התאגידס' מ

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים 

 ____________________________________   כים לחתום בשם המציע:מהמוס

 ____________________________________      כתובת:

 ____________________________________      טלפון:

 ____________________________________     איש קשר:

 חתימה מלאה: _________________________  תאריך: _______________

 

 )במידה והמציע הינו תאגיד(  חתימה ע"י רו"ח/עו"ד אישור 

_____ ה"ה  כי  בזאת  מאשר  עו"ד/רו"ח   ,____________ הח"מ  ת.ז. אני   ________
בשם   לחתום  מוסמכים   ,______________ ת.ז.   ,________________  ,_______________

ולחייב אות )אם המציע הינו תאגיד(_________________________,  וכי הם חתמו על מסמך  ו   ,
 הנני לאשר כי המציע קיים וכי הוא אינו מצוי בהליכי כינוס ו/או פירוק.  זה בפני.

 

 חתימה:________________________    _______________ תאריך: __ 
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 'בנספח            

 המועצה המקומית גני תקווה

 T1טרקטורונים משא מסוג   2  לרכישת  הזמנה להציע הצעות

 

 ה  ס  כ  ם 

 __ ___ ____ -שנערך ונחתם ביום ________ שנה________ ב

 

 המועצה המקומית גני תקווה  בין:

 , גני תקווה 48מרחוב הגליל   

  "( המועצה"  –)להלן   

 מצד אחד            

 

       לבין:

     מרח'    

 "( קונהה"  –)להלן   

 מצד שני            

 

הזכויות .1 כל  את  לקונה  ומעבירה  מוכרת  המועצה  כי  מעיד,  זה  שניים(    הסכם  או  )אחד   ____ ב 
מסוג   משא  מנוע    FD620DEדגם    T1טרקטורון  נפח  ארה"ב,  קוואסקי  תוצרת  בנזין, 620מנוע   ,

לכביש   עליה  הנעה  5/2015מועד   ,2X4  כפי במצבו  ראשונה,  בעלות  קבוע,  גרירה  וו  ירוק,  צבע   ,

 ( "האופנוע")להלן:  (as is)שהוא 

 למסמך ב'.   1כנספח מצורף הטרקטורון העתק רשיון  

אינו  כי הטרקטורון    .ובחזקתה היחידה והבלעדיתמצוי בבעלותה    ,הטרקטורון  כי  ה,מצהיר  עצההמו .2

מעוק  משועבד ג'    לו/או  לצד  זכות  כלשהו  ואין  ומצהירההמו  .בוכל  מוסיפה  פרטי  ,  עצה  כי 
בר הטרקטורון   המופיעים  לאלה  נעשו  יזהים  לא  כי  המקורי,  כלשהם  בטרקטורון  שיון  שינויים 

שינויים שאינם מותרים על פי  טורון  בטרקשיון המקורי, לא נעשו  יהמחייבים שינוי ו/או תיקון הר
 .  שולמו במלואםהטרקטורון הדין וכי כל המסים, האגרות והתשלומים לגבי  

(, והקונה  AS IS) נמכר לקונה במצבו כפי שהוא  הטרקטורון  הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת, כי   .3
ת בדבר המצב  בתנאי הסכם זה, ומצהיר כי אין, ולא תהיינה לו, טענו   מאשר את הסכמתו לרכישתו

 .הטרקטורוןהמכני ו/או החיצוני של  
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להצעתו:   .4 בהתאם  היא  למועצה  ישלם  שהקונה  התמורה  כי  בזאת  מסכימים  הצדדים 
  ( שקלים חדשים  )במילים____________________________₪   _____________________  

  ."התמורה"(:  )להלן אחדעבור טרקטורון 

הטרקטורון   העברת  באמצעות במעמד  התמורה  את  למועצה  הקונה  ישלם  הקונה,  אל  מהמועצה 
 המחאה בנקאית או מזומן והמועצה תשיב לקונה את ההמחאה שצירף להצעתו כמקדמה.

ידי  הטרקטורון על  קונה, וקבלת החזקה  מן המועצה אל הבטרקטורון  העברת הבעלות   .5 , תבוצע על 
בכפוף במועצה(  המקצועיים  הגורמים  עם  )בתיאום  ננקבה    הקונה  אשר  התמורה  מלוא  לתשלום 

למען  בהצעת הקונה על הזכיה בהליך.  ימי עבודה מיום קבלת ההודעה  יאוחר משלושה  וזאת לא   ,
 . קונההוצאות העברת הבעלות יחולו על  ההסר ספק מובהר, כי 

 

 ועל כך באו הצדדים על החתום: 

 

 היום:   _________________ 

 

 

  

 מועצהה  קונהה

 

 

 

 


