
 

 נוסח הפרסום לעיתונות: 

כולם   IS ASמעוניינת בקבלת הצעות מחיר למכירת כלי רכב    (להלן: 'העירייה')  עיריית קריית ים
 או חלקם. 

מציעים המעוניינים להגיש הצעה, מוזמנים לעיין במסמך הבקשה המפורט באתר האינטרנט של  
 (. kiryat-yam.muni.il/bids)העירייה 

  לשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה,  עותקים, בתיבת ההצעות    2  -יש להפקיד את הצעת המחיר ב
 , קריית ים. 12משה שרת רח' 

 הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא ידונו..  14:00בשעה    29/11/2020את ההצעות יש להגיש עד ליום  

  04-8789714, בטלפון  מנהלת לשכת מנכ"ל העירייה,  גברת פנינה ביטוןלפרטים נוספים ניתן לפנות ל 

 . 5632021-054ולעזרא חפר, מנהל החופים בטלפון:  yam.co.il-pninab@k או במייל: 

 כלי הרכב  

 2007, שנת ייצור  3000טנדר איסוזו דימקס נפח מנוע  1

 2016, שנת ייצור GTI  130  seadoo אופנוע ים מסוג   2

 2019, שנת ייצור can amטרקטור משא מסוג טרקסטר  3

 נגרר  4

 נגרר  5

 נגרר  6
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 : שתתפותתנאי ה .1
a.   המשתתף יבדוק את כלי הרכב בדיקה ויזואלית לרבות בדיקת המידע שדווח על

רישיונות הרכב, לפני הגשת הצעתו. לא יתקבלו כל תביעות שהן לכל    הרכב וכן את
אחר התשלום עבורם. כמו כן על המשתתף  ,  פגם או נזק וכו' שיתגלו בכלי הרכב

  הגשת ההצעה.   בזמן  במכרז לבדוק טרם העברת בעלות לרכב שהרכב במצב שהיה
 לא תתאפשר התנעת ו/או נסיעה בכלי הרכב. 

b. שיונות או תביעה אחרת כלפי משרד  יהעירייה לא תכיר בכל תביעות הזוכה למתן ר
שיונות שיימסרו לזוכה עם העברת  יממשלתי אחר, לבד מהר  התחבורה או משרד

 יחולו על הקונה.לרבות הגבלות מכס    הבעלות ברשות הרישוי. אגרות רישוי כל שהן
c.  :רישוי ורישיונות 

i.   הרישוי לרכב כפוף לתקנות משרד התחבורה ו/או המכס, ויבוצעו על ידי
 העירייה.  הקונה בסיוע

ii. שיון תנועה כל שהוא. יאין העירייה מתחייבת להוצאת ר 
d.   מערך    %10על המשתתף במכרז להפקיד שיק אישי לטובת העירייה בשיעור של

מיום גמר מועד מכרז זה, אחרת לא תדון הוועדה  חודשים    3הצעתו לתקופה של  
 בהצעתו. 

e.   הקונה ע"י  ייעשו  יידרשו,  אם  הרכב,  כלי  של  ופריקה  הובלה  גרירה,  העמסה, 
 העירייה. כתובת הימצאותו של הרכב, כפי שיימסר על ידי ובאחריותו הבלעדית מ

f. בע  כל נזק אשר ייגרם מההובלה, העמסה או פריקה לרכוש או לגוף או כל נזק הנו
 הקונה ולא על העירייה.  מפעולות אלה יחולו על 

g.   ימים מההודעה    7התשלום עבור כלי הרכב יהיה במזומן או המחאה בנקאית תוך
אישור העברת בעלות רכב חתומה ע"י הבנק, כתנאי לפני    יה. הזוכה יגיש יעל הזכ 
 קבלתו. 

h.   וצאת  שעות מהעברת הבעלות. רק לאחר ה   24על הזוכה להוציא את כלי הרכב תוך
 יוחזר השיק האישי.   כלי הרכב והציוד מהשטח

i.   ההצעות קבלת  לאחר  הרכב  כלי  את  ברשותה  להשאיר  רשאית  העירייה 
העירייה לבטל או לעכב המכירה מסיבה כל שהיא, בלא    מהמשתתפים, אם תחליט

 .שתהא מחויבת לתת הסבר למשתתף / משתתפים
j.  ביותר או כל הצעה שהיא. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה 

 . 054-5632021תיאום מול עזרא חפר, מנהל החופים, בטלפון:  ניתן לראות את כלי הרכב ב  .2
 אם יחזור בו המשתתף במכרז מהצעתו, לא יהיה זכאי לתבוע החזרת השיק האישי.  .3
 מכלי הרכב.  כל משתתף רשאי להגיש הצעה על כל כלי הרכב או רק על חלק .4
 , כולל מע"מ. ר המלאהמחיר המוצע יהיה המחי .5
,  העירייה, לשכת מנכ"ל העירייה, לידי הגברת פנינה ביטוןאת ההצעות יש להגיש בבניין   .6

 קריית ים.  10בכתובת שדרות משה שרת 
 .14:00עד השעה  29/11/2020המועד האחרון להגשת ההצעות  .7

-04העירייה, בטלפון  לפרטים נוספים ניתן לפנות לגברת פנינה ביטון, מנהלת לשכת מנכ"ל   .8

054-עזרא חפר, מנהל החופים, בטלפון:  או ל  yam.co.il-pninab@kאו במייל:    7897148
5632021 . 

 *כל האמור בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים.  

 

 

 יניב שנקר, 

 עיריית קריית ים מנכ"ל  
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 ופרטי המשתתף/ת:  ישור השתתפות וקריאת תנאי הבקשה להצעת רכישת הרכביםא

 הריני לאשר כי קראתי את תנאי הבקשה ואני מסכימ/ה למלא אותם באופן מלא. 

שם פרטי +שם  
 כתובת מלאה  טלפון נוסף  טלפון נייד  משפחה 

מספר  
עסוק  /ת"ז

 מורשה 

כתובת דואר  
 אלקטרוני 

    
 

 

 

 תאריך  חתימה+חותמת  שם מלא

   
  



 

 הצעה לרכישת רכב

 

 לכבוד: 

 עיריית קריית ים, 

 , קריית ים 10משה שרת 

 

לעיל   המפורטת  הרשימה  מתוך  רכבים  כמה  או  אחד  רכב  לרכישת  הצעה  להציע  ולאחר  הריני 
 שקראתי והסכמתי לתנאי ההשתתפות: 

 מחיר מוצע  כלי הרכב  

  2007, שנת ייצור  3000טנדר איסוזו דימקס נפח מנוע  1

  2016, שנת ייצור GTI  130  seadoo אופנוע ים מסוג   2

  2019, שנת ייצור can amטרקטור משא מסוג טרקסטר  3

  נגרר  4

  נגרר  5

  נגרר  6

 

 

 

 

 תאריך  חתימה+חותמת  שם מלא

   

 


