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 עיריית נס ציונה
                        

 מכירת כלי רכב
 
מהעירייה  נה בזה הצעות מחיר לקנית כלי רכב"(, מזמיהעירייהעיריית נס ציונה )להלן: " .1

 כמפורט להלן:
  

שנת  דגם סוג הרכב מס' רכב מס'
 ייצור

 ק"מ
 )הערכה(

 PH2S 2007 221,900 פורד קונקט 43-468-61 1
PT2(s) 2008 169 פורד קונקט 57-792-65 2 000,  
3 32-642-36 אופנוע סאן  

 יאנג
JR 125 2014 82,000 

4 72-211-71 סאן   אופנוע 
 יאנג

JR 125 2010 42,000 

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

 כפתור "הצעות מחיר".  -הבית של האתר, תחת "קישורים שימושיים"
  
אצל הגב'  אסטרטגי ולוגיסטיקהניתן גם לעיין ו/או לקבל את מסמכי ההזמנה במשרדי אגף  

 ה', בשעות העבודה של העירייה. -בנס ציונה, בימים א' ,9הבנים ברחוב דגנית דהאן, 
 
 -נס ציונה בימים א' 19את כלי הרכב הנ"ל, ניתן לראות במחסן העירייה רחוב ז'בוטינסקי  .3

: בניידאו  ,08-9383792בטל: ניסים גינון טלפוני עם , בתאום 15:30 – 09:00ה' בין השעות 
 .31.10.2021ועד לתאריך  17.10.2021וזאת החל מתאריך  ,052-2449054

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

 והפיזי.
 

כל הצעה תוגש בנפרד לכל אחד מכלי הרכב הנ"ל, והעירייה שומרת לעצמה הזכות לקבוע  .5
 זוכה לכל אחד מכלי הרכב בנפרד.

 
 מסך הצעתו לכלי הרכב.  10%המציע יצרף להצעתו, המחאה לטובת העירייה, בגובה של  .6

 
חייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, והיא רשאית אין העירייה מת .7

 לבטל את ההליך על פי שיקול דעתה. 
 

העירייה, ברחוב הבנים  בבניין את ההצעות בצירוף ההמחאה וכל מסמכי ההצעה יש להגיש  .8
כלי  -בשעות העבודה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "הצעות מחיר, 311חדר נס ציונה,  9

 .11:00בשעה  07.11.2021רכב", וזאת עד לתאריך 
 

 .12:00בשעה  09.11.2021ישיבת פתיחת תיבת הצעות המחיר תתקיים ביום  .9
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.nzc.org.il/
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 תנאי ההזמנה להצעות מחיר
 

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

שנת  דגם הרכבסוג  מס' רכב מס'
 ייצור

 ק"מ
 )הערכה(

 PH2S 2007 221,900 פורד קונקט 43-468-61 1
PT2(s) 2008 169 פורד קונקט 57-792-65 2 000,  
3 32-642-36 אופנוע סאן  

 יאנג
JR 125 2014 82,000 

4 72-211-71 סאן   אופנוע 
 יאנג

JR 125 2010 24,000 

 
 

בעמוד הבית של , www.nzc.org.il העירייה בכתובתניתן לעיין במסמכי ההזמנה באמצעות אתר  .2
כפתור "הצעות מחיר". ניתן גם לעיין ו/או לקבל את מסמכי  -האתר, תחת "קישורים שימושיים"

ה', בשעות  -בנס ציונה, בימים א' 9הבנים ברחוב , אסטרטגי ולוגיסטיקהההזמנה במשרדי אגף 
 של העירייה.העבודה 

 
ה' בין  -נס ציונה בימים א' 19את כלי הרכב הנ"ל, ניתן לראות במחסן העירייה רחוב ז'בוטינסקי  .3

, 052-2449054: בניידאו  08 -9383792:בטל ניסים גינון , בתאום טלפוני עם 15:30 - 09:00השעות 
 . 31.10.2021ועד לתאריך  17.10.2021וזאת החל מתאריך 

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

 
כל הצעה תוגש בנפרד לכל אחד מכלי הרכב הנ"ל, והעירייה שומרת לעצמה הזכות לקבוע זוכה לכל  .5

 אחד מכלי הרכב בנפרד.
 

 כלי הרכב. מסך הצעתו ל 10%המציע יצרף להצעתו המחאה לטובת העירייה, בגובה של  .6
 

ההמחאה תשמש כבטחון שהזוכה ישלם התמורה בהתאם להצעתו וימלא אחר כל הוראות הבקשה  .7
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 
 העירייה לתבוע את נזקיה  הממשיים שיהיו יתרים וגבוהים מגובה הערבות הנ"ל.   

 
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לבטל את  .8

 ההליך על פי שיקול דעתה. 
 

ופית ללא קיזוז העירייה כגוף ציבורי אינה גובה מע"מ ואינה משלמת מע"מ ועל כן ההצעה תהיה ס .9
  מע"מ.

 
העירייה תעביר את כלי הרכב לידי הזוכה רק לאחר קבלת התמורה בהמחאה בנקאית או במזומן,  .10

 ולאחר הצגת הטופס המאושר על העברת הבעלות.
 

ימים מיום שנשלחה אליו  7על הזוכה לפנות את כלי הרכב ממחסן העירייה, על חשבונו, תוך  .11
 ההודעה בדבר זכייתו.

 
 העברת בעלות על כלי הרכב יהיו על חשבון הזוכה.הוצאות  .12

 
 

 אי מילוי אחר תנאי מתנאי ההליך עלול לפסול את ההצעה. .13
 

נס  9העירייה, ברחוב הבנים  בניןכל מסמכי ההצעה יש להגיש באת ההצעות בצירוף ההמחאה ו .14
כלי רכב", וזאת עד  -בשעות העבודה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "הצעות מחיר, 311חדר ציונה, 

 .11:00בשעה  07.11.2021לתאריך 
 

 .12:00בשעה  09.11.2021ישיבת פתיחת תיבת הצעות המחיר תתקיים ביום  .15

http://www.nzc.org.il/
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 נספח א'
 לכבוד 

 עיריית נס ציונה

 הצעת מחיר 
 
 

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

 
 

שנת  דגם סוג הרכב מס' רכב מס'
 ייצור

 ק"מ
 )הערכה(

 PH2S 2007 221,900 פורד קונקט 43-468-61 1
PT2(s) 2008 169 פורד קונקט 57-792-65 2 000,  
3 32-642-36 אופנוע סאן  

 יאנג
JR 125 2014 82,000 

4 72-211-71 סאן   אופנוע 
 יאנג

JR 125 2010 24,000 

 
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 ISאני מבקש לרכוש את כלי הרכב במצבו הנוכחי  .3
 לגבי טיב הרכב, מצבו המכני והפיזי וכל הקשור לרכב.

 
אחד מכלי הרכב הנ"ל, והעירייה שומרת לעצמה  ידוע לי כי כל הצעה תוגש בנפרד לכל .4

 הזכות לקבוע זוכה לכל אחד מכלי הרכב בנפרד.
 

 מסך הצעתי.  10%מצ"ב המחאה לטובת העירייה בגובה של  .5
  

ידוע לי כי ההמחאה תשמש כבטחון לכך שאשלם התמורה בהתאם להצעתי, ואמלא אחר  .6
קשה להצעות, תהיה העירייה כל הוראות הבקשה. במידה ולא אמלא אחר כל הוראות הב

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

 וגבוהים מגובה ההמחאה הנ"ל.   
 

שלמת מע"מ ועל כן הצעתי ידוע לי כי העירייה כגוף ציבורי אינה גובה מע"מ ואינה מ .7
 הינה  סופית ללא קיזוז מע"מ.

  
ידוע לי כי העירייה תעביר את כלי הרכב לידי הזוכה רק לאחר קבלת התמורה בהמחאה  .8

 בנקאית או במזומן, ולאחר הצגת הטופס המאושר על העברת הבעלות.
 

 7תוך  הנני מתחייב לשלם התמורה ולפנות את כלי הרכב ממחסן העירייה, על חשבוני, .9
 ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכייתי.

 
 הנני מתחייב לשאת על חשבוני בהוצאות העברת בעלות על כלי הרכב. .10

 
 ידוע לי כי אי מילוי אחר תנאי מתנאי הבקשה עלול לפסול את ההצעה. .11

 
 
 

      שם המציע: ________________________________

       כתובתו: 

       מס' טלפון: 
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                       מס' עוסק מורשה: 

 

 

 : ________________________________________  תאריך: חתימת המציע
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