
 עיריית נס ציונה
                        

 מכירת כלי רכב
 
מהעירייה   כלי רכב קנית(, מזמינה בזה הצעות מחיר ל"העירייה" עיריית נס ציונה ) להלן: .1

 כמפורט להלן:
  

 ק"מ שנת ייצור דגם סוג הרכב מס' רכב מס'
 )הערכה(

משאית מנוף איסוזו עם  39-307-51 1
 סל עבודה

NPR70 2004 160,132 

 
בעמוד , www.nzc.org.ilבאמצעות אתר העירייה בכתובת  זמנההה ניתן לעיין במסמכי .2

 כפתור "הצעות מחיר".  -הבית של האתר, תחת "קישורים שימושיים"
  
הגב' רחל עזרא, אצל  אגף שפ"עבמשרדי  מסמכי ההזמנהלעיין ו/או לקבל את ניתן גם  

 .ה', בשעות העבודה של העירייה -א'בנס ציונה, בימים  18אבנר בן נר ברחוב 
 
 -בימים א' נס ציונה 19ז'בוטינסקי  רחובבמחסן העירייה  את כלי הרכב הנ"ל, ניתן לראות .3

ניסים או עם  08 -9383792 בטל: רחל עזראטלפוני עם , בתאום 15:30 - 09:00ה' בין השעות 
 .29.3.2020 ד לתאריךע 17.3.2020 וזאת החל מתאריך ,052-2449054בטל:  גינון

 
המכני  ו, ולא תהיה לעירייה כל אחריות לגבי מצבAS ISהנוכחי  וכלי הרכב ימכר במצב .4

 והפיזי.

 

 רכב. ה כלימסך הצעתו ל 10%בגובה של  ,לטובת העירייההמחאה המציע יצרף להצעתו,  .5
 

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, והיא רשאית  .6
 על פי שיקול דעתה. ההליך לבטל את 

 
להכניס לתיבת הצעות מחיר במשרדי  יש הצעהוכל מסמכי ה ההמחאהבצירוף  את ההצעות .7

"הצעות נס ציונה, בשעות העבודה, במעטפה סגורה הנושאת ציון  9, ברחוב הבנים העירייה
 .11:00 בשעה 30.3.20 לתאריך, וזאת עד כלי רכב" -מחיר

 
  

  



2 
 

          

 הזמנה להצעות מחירתנאי ה
 

מהעירייה כמפורט  "(, מזמינה בזה הצעות מחיר לקניית כלי רכבהעירייה" עיריית נס ציונה ) להלן: .1
 להלן:

 
 )הערכה( ק"מ שנת ייצור דגם סוג הרכב מס' רכב מס'

משאית מנוף איסוזו עם סל  39-307-51 1
 עבודה

NPR70 2004 160,132 

 
בעמוד הבית של , www.nzc.org.ilבאמצעות אתר העירייה בכתובת  ההזמנה ניתן לעיין במסמכי .2

ניתן גם לעיין ו/או לקבל את מסמכי  כפתור "הצעות מחיר".  -האתר, תחת "קישורים שימושיים"
ה', בשעות  -בנס ציונה, בימים א' 18אבנר בן נר הגב' רחל עזרא, ברחוב  -ההזמנה במשרדי אגף שפ"ע

 .העבודה של העירייה
 

ה' בין  -נס ציונה בימים א' 19את כלי הרכב הנ"ל, ניתן לראות במחסן העירייה רחוב ז'בוטינסקי  .3
בטל:  ניסים גינוןאו עם  08 -9383792טלפוני עם רחל עזרא בטל: , בתאום 15:30 - 09:00השעות 

 .29.3.20 ועד לתאריך  17.3.20 , וזאת החל מתאריך052-2449054
 

 , ולא תהיה לעירייה כל אחריות לגבי מצבו המכני והפיזי.AS ISכלי הרכב ימכר במצבו הנוכחי  .4
 

  .רכבהמסך הצעתו לכלי  10%לטובת העירייה, בגובה של  המחאההמציע יצרף להצעתו  .5
 

בקשה תשמש כבטחון שהזוכה ישלם התמורה בהתאם להצעתו וימלא אחר כל הוראות ה ההמחאה .6
, לפרוע ההמחאה, תהיה העירייה רשאית ימולאו כל הוראות הבקשה להצעות . במידה ולאלהצעות

כולה או חלקה, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים והפסדים כלשהם, ומבלי לפגוע בזכויותיה של 
 העירייה לתבוע את נזקיה  הממשיים שיהיו יתרים וגבוהים מגובה הערבות הנ"ל.   

 

עה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לבטל את אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצ .7
 על פי שיקול דעתה.  הליךה
 

העירייה כגוף ציבורי אינה גובה מע"מ ואינה משלמת מע"מ ועל כן ההצעה תהיה סופית ללא קיזוז  .8
  מע"מ.

 

העירייה תעביר את כלי הרכב לידי הזוכה רק לאחר קבלת התמורה בהמחאה בנקאית או במזומן,  .9
 לאחר הצגת הטופס המאושר על העברת הבעלות.ו
 

ימים מיום שנשלחה אליו  7על הזוכה לפנות את כלי הרכב ממחסן העירייה, על חשבונו, תוך  .10
 ההודעה בדבר זכייתו.

 

 הוצאות העברת בעלות על כלי הרכב יהיו על חשבון הזוכה. .11
 

 עלול לפסול את ההצעה. הליךאי מילוי אחר תנאי מתנאי ה .12
 

 במשרדי כניס לתיבת הצעות מחירת בצירוף ההמחאה וכל מסמכי ההצעה יש להאת ההצעו .13
 -נס ציונה, בשעות העבודה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "הצעות מחיר 9העירייה, ברחוב הבנים 

 .11:00בשעה   30.3.20כלי רכב", וזאת עד לתאריך 
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 נספח א'
 לכבוד 

 עיריית נס ציונה

 ת מחיר הצע
 

ובדקתי/נו את כל כלי  ______________________ לאחר שראיתי/נואני/אנו הח"מ  .1
 המפורט להלן: ו מהעירייה במחירלמכירה, מציע/ים בזה רכישת יםהרכב המוצע

 
 ק"מ שנת ייצור דגם סוג הרכב מס' רכב מס'

 )הערכה(
המחיר המוצע 

 )בש"ח(
משאית מנוף  39-307-51 1

איסוזו עם סל 
 עבודה

NPR70 2004 160,132  

 
, הם ברורים לי ובהתאם להם הוגשה ההצעה בקשההנני לאשר כי קראתי את כל תנאי ה .2

 הנ"ל. 
 

, ומבלי שיהיו לי כל טענות ומענות AS ISאני מבקש לרכוש את כלי הרכב במצבו הנוכחי  .3
 לגבי טיב הרכב, מצבו המכני והפיזי וכל הקשור לרכב.

 
 מסך הצעתי.  10%לטובת העירייה בגובה של  המחאהמצ"ב  .4

  
ואמלא אחר  ,תשמש כבטחון לכך שאשלם התמורה בהתאם להצעתי ההמחאהידוע לי כי  .5

, תהיה העירייה אמלא אחר כל הוראות הבקשה להצעות . במידה ולאבקשהכל הוראות ה
והפסדים , כולה או חלקה, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים המחאהרשאית לחלט ה

כלשהם, ומבלי לפגוע בזכויותיה של העירייה לתבוע את נזקיה הממשיים שיהיו יתרים 
 הנ"ל.    המחאהוגבוהים מגובה ה

 
ידוע לי כי העירייה כגוף ציבורי אינה גובה מע"מ ואינה משלמת מע"מ ועל כן הצעתי  .6

 הינה  סופית ללא קיזוז מע"מ.
  

לידי הזוכה רק לאחר קבלת התמורה בהמחאה  ידוע לי כי העירייה תעביר את כלי הרכב .7
 בנקאית או במזומן, ולאחר הצגת הטופס המאושר על העברת הבעלות.

 
 7הנני מתחייב לשלם התמורה ולפנות את כלי הרכב ממחסן העירייה, על חשבוני, תוך  .8

 ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכייתי.
 

 לות על כלי הרכב.הנני מתחייב לשאת על חשבוני בהוצאות העברת בע .9
 

 עלול לפסול את ההצעה. בקשהידוע לי כי אי מילוי אחר תנאי מתנאי ה .10
 

 
      ________________________________שם המציע: 

       כתובתו: 

       מס' טלפון: 

                       מס' עוסק מורשה: 

 _____________: תאריך  ___________________________ :חתימת המציע
 


