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  מכירת כלי רכב משומשים

  עיריית טייבה מזמיה בזאת הצעות מחיר למכירת כלי רכב משומש ע"פ התיאור הבא :

  

   2014שת   NAVARA   ,4X4יסאן    -רכב מסוג  

  

 .רשאים להשתתף בהצעה בעלי יכולת לרכישת הרכב  -
הצעות יש להגיש ע"ג מסמכי ההצעה אותם יתן לקבל במשרדי מחלקת רכש, בביין העירייה בטייבה רח'  -

 אלבלדיה .
לרבות ל ההוצאות הכרוכות ברכישת הרכב ש"ח עבור כ 500המציע יצרף להצעתו המחאה בקאית בסך  -

 העברתו על שם הקוה ( סכום זה לא יוחזר בכל מקרה ) .
 .), העירייה איה אחראית למצבו של הרכב ASISהרכב יימכר כמו שהוא (  -

 לרכב קיים פיגור רישוי ...
  את כלי הרכב יתן לקבל במסירה מידית כגד ביצוע מלוא התמורה .

  מערך מחיר הרכב לפי מחירון . 50%ההצעה לא תהיה פחות מ
  ההתחייבות.על המציע לרשום את מחיר הצעתו כפי שמופיע בכתב 

  
  12:00בשעה  14/10/2020מועד סופי להגשה  -
ההצעות יוגשו ידית לתיבת הצעות מחיר בביין העירייה בטייבה רח' אלבלדיה , במשרד גזבר העירייה לאחר  -

 הטבעת חותמת העירייה על מעטפת ההצעה .
 טייבה ) –את הרכב יתן לראות בתיאום מראש עם האחראי עליו ( משרד איכות הסביבה  -
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית ( אך לא חייבת) להל  -

 מו"מ עם המציעים, כולם או אילו מהם .
 072-2563441לפרטים וספים יש לפות למחלקת רכש בטל'  -

  
  
  
  
  
  
  
  

  בברכה, 
 עיריית טייבה 
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  תאריך _________________                                                                                                                                            

                    

  לכבוד 

  וועדת רכש ובלאי 

  עיריית טייבה

  

  כתב התחייבות  ( הצעה )

                                                                                                                                         

  מכירת כלי רכב משומשים : בהתאם להודעת העירייה שפורסמה בדון  .1

 ___________________________    : י המציעו / אא 

    : כתובת__________________________________ 

 ___________________________________  : טלפון 
 
 

 את כלי רכב המשומש ים לרכושההצעה ומביים אותם במלואם, מציע לאחר שבחו בחיה זהירה את תאי .2
  לפי המחיר שרשמו בכתב ההתחייבות המצורף החתום על ידי / ו .

העירייה לא הצהירה כל הצהרה בדבר מצבו של    )ASISהרכב מכר לי במצב הוכחי (אי / או מאשר / ים    כי  .3
 הרכב והוא רכש על אחריותי בלבד .

  המאושרים בחתימתי ע"ג כל הטפסים : כלי רכב המשומש  להלן הצעת המחיר לרכישת      

  

  חתימת / חותמת המציע _______________________           ____תאריך  _________

  מס טלפון ___________________   מס פקס ____________________

  

  ( במילים) מחיר הצעה בש"ח  מחיר הצעה בש"ח  תיאור

דיזל   4X4  NAVARAרכב : מסוג יסאן 
  . 2014שת ייצור   CVND40,דגם 

  8547731מס רישוי   

    


