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 עיריית נס ציונה
  

 מטלטליןכירת מ
 
מהעירייה  מטלטלין"(, מזמינה בזה הצעות מחיר לקנית העירייהעיריית נס ציונה ) להלן: " .1

 כמפורט להלן:
 

 כמות פריטסוג  מס"ד

 3 ברזיות בטון 1

 60 גדר דליה 2

 4 מעקה בטיחות 3

 42 עמוד תאורת רחוב 4

 4 חצייהתמרור מעבר  5

 14 קולטן ניקוז 6

 10 גדר ברזל 7

 15 זרוע כפול לפנסי רחוב 8

 23 פנסי רחוב 9

 5 רמזורים 10

 
 
 
בעמוד , www.nzc.org.il ניתן לעיין במסמכי ההזמנה באמצעות אתר העירייה בכתובת .2

 כפתור "הצעות מחיר". -הבית של האתר, תחת "קישורים שימושיים"
 
, עינת אזולאיהגב' אצל  מחלקת רכשיתן גם לעיין ו/או לקבל את מסמכי ההזמנה במשרדי נ

-08)טל': ה', בשעות העבודה של העירייה -בנס ציונה, בימים א' 18ברחוב אבנר בן נר 
9383757). 

 
 -נס ציונה בימים א' 19הנ"ל, ניתן לראות במחסן העירייה רחוב ז'בוטינסקי  המטלטליןאת  .3

וזאת   053-7921985בנייד :  חזי בר שלוםטלפוני עם , בתאום 14:00 – 09:00שעות ה' בין ה
 .19.08.2021ועד לתאריך  08.08.2021החל מתאריך 

 
 הפיזי. ם, ולא תהיה לעירייה כל אחריות לגבי מצבAS ISבמצבו הנוכחי  וימכר המטלטלין  .4

 
 

לא ניתן יהיה . או על חלק מהמטלטלין באותו סוג וגש על כל סוגי המטלטליןההצעה ת .5
 .פריט מאותועל חלק מכמות המטלטלין להציע הצעות 

 
 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בכל הצעה בנפרד לכל סוג מטלטלין. .6

 
 . ₪ 142,000בלו הצעות מעל סכום של לא יתק  .7

 
 ,למטלטליןמסך הצעתו  10%המציע יצרף להצעתו, המחאה לטובת העירייה, בגובה של  .8

 . אשר יוחזר לזוכה לנגד תשלום מלוא התמורה
 

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, והיא רשאית  .9
 לבטל את ההליך על פי שיקול דעתה. 

 

http://www.nzc.org.il/
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את ההצעות בצירוף ההמחאה וכל מסמכי ההצעה יש להגיש במזכירות העירייה, ברחוב  .10
 -הצעות מחירנס ציונה, בשעות העבודה, במעטפה סגורה הנושאת ציון " 9הבנים 

 .10:00בשעה  24.08.2021", וזאת עד לתאריך מטלטלין
 
 

 נאי ההזמנה להצעות מחירת
 

מהעירייה  מטלטלין"(, מזמינה בזה הצעות מחיר לקניית העירייהעיריית נס ציונה ) להלן: " .11
 כמפורט להלן:

 

 כמות פריטסוג  מס"ד

 3 ברזיות בטון 1

 60 גדר דליה 2

 4 מעקה בטיחות 3

 42 עמוד תאורת רחוב 4

 4 תמרור מעבר חצייה 5

 14 קולטן ניקוז 6

 10 גדר ברזל 7

 15 זרוע כפול לפנסי רחוב 8

 23 פנסי רחוב 9

 5 רמזורים 10
 
 
 

 של הפריטים ותתמונ
 
 
 

 יח' 60גדר דליה  -2מוצג    יח' 3ברזיות בטון  -1מוצג 

  
 
 

 יח' 42עמוד תאורת רחוב  -4מוצג    יח' 4מעקה בטיחות  -3מוצג 
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 יח' 14 ניקוז קולטן -6מוצג         יח' 4תמרור מעבר חצייה  -5מוצג 
 

   
 
 
 
 

 יח' 15זרוע כפול לפנסי רחוב  -8מוצג    יח' 10ברזל גדר  -7מוצג 
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 יח' 5רמזורים  -10מוצג     יח' 23פנסי רחוב  -9מוצג 

 

    
 
 

 
 

בעמוד הבית של , www.nzc.org.il ניתן לעיין במסמכי ההזמנה באמצעות אתר העירייה בכתובת .12
ניתן גם לעיין ו/או לקבל את מסמכי כפתור "הצעות מחיר".  -האתר, תחת "קישורים שימושיים"

ה', בשעות העבודה של  -בנס ציונה, בימים א' 9הבנים ברחוב  מחלקת רכש,ההזמנה במשרדי 
 העירייה.

 
ה' בין  -נס ציונה בימים א' 19הנ"ל, ניתן לראות במחסן העירייה רחוב ז'בוטינסקי  המטלטליןאת 

, וזאת החל מתאריך 053-7921985: 'בטל שלוםחזי בר , בתאום טלפוני עם 14:00 – 09:00השעות 
 .19.08.2021ועד לתאריך  08.08.2021

 
 .הפיזי םתהיה לעירייה כל אחריות לגבי מצב, ולא AS ISהנוכחי  םבמצב וימכר המטלטלין .13

 
 

. לא ניתן יהיה להציע הצעות או על חלק מהמטלטלין באותו סוג ההצעה תוגש על כל סוגי המטלטלין .14
 .פריט מאותוהמטלטלין  על חלק מכמות

 
 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בכל הצעה בנפרד לכל סוג מטלטלין.  .15

 
 

 . ₪ 142,000בלו הצעות מעל סכום של לא יתק .16
 

אשר יוחזר  למטלטלין,מסך הצעתו  10%המציע יצרף להצעתו המחאה לטובת העירייה, בגובה של 
 לזוכה לנגד תשלום מלוא התמורה.

 
ההמחאה תשמש כבטחון שהזוכה ישלם התמורה בהתאם להצעתו וימלא אחר כל הוראות הבקשה  .17

להצעות. במידה ולא ימולאו כל הוראות הבקשה להצעות, תהיה העירייה רשאית לפרוע ההמחאה, 
כולה או חלקה, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים והפסדים כלשהם, ומבלי לפגוע בזכויותיה של 

 ע את נזקיה  הממשיים שיהיו יתרים וגבוהים מגובה הערבות הנ"ל.   העירייה לתבו
 

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לבטל את  .18
 ההליך על פי שיקול דעתה. 

 
וז העירייה כגוף ציבורי אינה גובה מע"מ ואינה משלמת מע"מ ועל כן ההצעה תהיה סופית ללא קיז .19

  מע"מ.
 

 .לידי הזוכה רק לאחר קבלת התמורה בהמחאה בנקאית או במזומן המטלטליןהעירייה תעביר את  .20

http://www.nzc.org.il/
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, על עם קבלה המעידה על רכישה והעתק מהצעתו ממחסן העירייההמטלטלין את  אסוףעל הזוכה ל .21

 ימים מיום שנשלחה אליו ההודעה בדבר זכייתו. 7חשבונו, תוך 
 

 
 מתנאי ההליך עלול לפסול את ההצעה.אי מילוי אחר תנאי  .22

 
נס  9את ההצעות בצירוף ההמחאה וכל מסמכי ההצעה יש להגיש במזכירות העירייה, ברחוב הבנים  .23

", וזאת עד לתאריך מטלטלין -הצעות מחירציונה, בשעות העבודה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "
 .10:00בשעה   24.08.2021
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 נספח א'
 לכבוד 

 ציונהעיריית נס 

 הצעת מחיר 
 
 

אני/אנו הח"מ ______________________ לאחר שראיתי/נו ובדקתי/נו את כל  .1
 המוצעים למכירה, מציע/ים בזה רכישתו מהעירייה במחיר המפורט להלן: המטלטלין

 

 כמות פריטסוג  מס"ד
 

 מחיר מוצע )בש"ח(

 3 ברזיות בטון 1
 

 60 גדר דליה 2
 

 4 מעקה בטיחות 3
 

 42 תאורת רחובעמוד  4
 

 4 תמרור מעבר חצייה 5
 

 14 קולטן ניקוז 6
 

 10 גדר ברזל 7
 

 15 זרוע כפול לפנסי רחוב 8
 

 23 פנסי רחוב 9
 

 5 רמזורים 10
 

 
 

הנני לאשר כי קראתי את כל תנאי הבקשה, הם ברורים לי ובהתאם להם הוגשה ההצעה  .2
 הנ"ל. 

 
, ומבלי שיהיו לי כל טענות ומענות AS ISהנוכחי  םבמצב המטלטליןאני מבקש לרכוש את  .3

 .הפיזים מצבו לגבי טיב
 

לא ידוע לי כי על כל סוגי המטלטלין  או על חלק מהמטלטלין באותו סוג.  הצעתי מוגשת  .4
 .פריט מאותוניתן יהיה להציע הצעות על חלק מכמות המטלטלין 

 
 

 . פריטהצעה בנפרד לכל סוג העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בכל ידוע לי כי  .5
 

 
 . ₪ 142,000הצעות מעל סכום של  ידוע לי כי העירייה לא תקבל .6

 
 

 מסך הצעתי.  10%מצ"ב המחאה לטובת העירייה בגובה של  .7
 

ידוע לי כי ההמחאה תשמש כבטחון לכך שאשלם התמורה בהתאם להצעתי, ואמלא אחר  .8
כל הוראות הבקשה. במידה ולא אמלא אחר כל הוראות הבקשה להצעות, תהיה העירייה 

רשאית לחלט ההמחאה, כולה או חלקה, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים והפסדים 
לתבוע את נזקיה הממשיים שיהיו יתרים כלשהם, ומבלי לפגוע בזכויותיה של העירייה 

 וגבוהים מגובה ההמחאה הנ"ל.   
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ידוע לי כי העירייה כגוף ציבורי אינה גובה מע"מ ואינה משלמת מע"מ ועל כן הצעתי  .9

 הינה  סופית ללא קיזוז מע"מ.
 
 

לידי הזוכה רק לאחר קבלת התמורה בהמחאה  המטלטליןידוע לי כי העירייה תעביר את  .10
 במזומן. בנקאית או

 
עם קבלה המעידה על ממחסן העירייה המטלטליןהנני מתחייב לשלם התמורה ולפנות את  .11

 ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכייתי. 7, על חשבוני, תוך על רכישה והעתק מהצעתי
 

 ידוע לי כי אי מילוי אחר תנאי מתנאי הבקשה עלול לפסול את ההצעה. .12
 

 
 

      ________________________________שם המציע: 

       כתובתו: 

       מס' טלפון: 

                       מס' עוסק מורשה: 
 
 
 

 : ________________________________________  תאריך: חתימת המציע
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