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 עיינות הדרום תאגיד מ

  
 הנדון: הצעה לרכישת קטנוע

 
 תנאי ההצעה .1

 מצב הרכב
. על המציע לבדוק היטב את הקטנוע לרבות רישיונו לפני הגשת IS ASהקטנוע ימכר במצבו  .א

הצעתו. לא תתקבל כל תביעה או טענה של מציע בנוגע לכל פגם או נזק וכו' שיתגלה 
. המציע יבדוק בטרם תבוצע העברת או בנוגע למצבו הרישוי בקטנוע, לאחר התשלום עבורו

 הבעלות בקטנוע שהקטנוע במצב שהיה בזמן הגשת הצעתו, ולא תשמע כל טענה בעניין.
אחרת כלפי  ההתאגיד לא יכיר בכל תביעה או דרישה של הזוכה למתן רישיון או תביע .ב

ציע הזוכה עם העברת משרד התחבורה או משרד ממשלתי אחר, לבד מהרישיון שיימסר למ
הבעלות ברשות הרישוי. אגרות העברת בעלות ואגרות רישוי לרבות הגבלות מכס יחולו על 

 הוקנה.
 רישוי

ידי הקונה בסיוע -הרישוי לקטנוע כפוף לתקנות משרד התחבורה ו/או המכס, ויבוצע על .ג
 התאגיד. התאגיד אינו מתחייב להוציא רישיון תנועה כלשהו.

  
לתקופה כולל מע"מ מערך הצעתו  10%התאגיד בשיעור של פקודת ק אישי לשי צרףהמציע י .2

 חודשים מהמועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות, אחרת לא תדון הצעתו. 3של 
 ידי ועל חשבון המציע ובאחריותו הבלעדית.-בוצע עלתהובלת הקטנוע ממחסן התאגיד  .3
שתימסר במשרדי התאגיד  לפקודת התאגיד התשלום על הקטנוע ייעשה בהמחאה בנקאית .4

ה. הקונה ימסור אישור על העברת בעלות בקטנוע יימים ממועד מסירת הודעת הזכי 7תוך 
 ידי בנק , כתנאי לקבלתו במחסן התאגיד.-חתום על

ביצוע העברת  דשעות ממוע 24על הקונה להוציא את הקטנוע ממחסן התאגיד בתוך  .5
 כה רק לאחר הוצאת הקטנוע ממחסן התאגיד.הבעלות. השיק האישי יוחזר לזו

התאגיד יכול לבטל בכל עת את הליך המכירה וזאת גם לאחר הגשת הצעות המציעים, בלא  .6
 לתת כל הסבר או נימוק למי מהמציעים.

 ה ביותר או כל הצעה שהיא.ההתאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבו .7
 רעון. ילפיציגו מציע שיחזור בו מהצעתו, לא יהיה זכאי לקבל חזרה את השיק האישי והתאגיד  .8
 הצעה אחת בלבד. ישכל משתתף רשאי להג .9

בדימונה, וזאת עד יום ה׳  1ז׳בוטיסקי כיכר את ההצעות יש להגיש במזכירות התאגיד, ברחוב  .10
 . 12:00בשעה  25.03.21

, לצורך כך יש ליצור קשר עם מזכירות ם מראשובתא דתן לראות את הקטנוע במחסן התאגיני .11
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 הודעת המציע:

 
 ם.יהקראתי את התנאים הנ"ל ואני מסכים למלא אחר .1
 כולל מע"מ., ₪  מחיר מוצע : _________ .2
 פרטים: .3

 _____________ שם פרטי ושם משפחה: .א
 ______________טלפון:  .ב
 _____________ כתובת: .ג

 
 

 __________ חתימה:                                                   ______: _____תאריך
  


