
  

 

  הזמנה להגשת הצעות - '   מסמך א

מזמינה בזאת הצעות לקניית  ) "מכללהה": להלן( ) ר"ע( ירושלים ,המכללה האקדמית להנדסה

  :כלי רכב כמפורט להלן

 תיבת הילוכים, 48-436-63 מספר רישוי Mazda MPV דגםמ) אחד( 1רכב : פרטי הרכב .1

:  מ"קריאת מונה ק, יד ראשונה, ק"מס 3,000נפח מנוע  ,2007: שנת יצור, כסף בעצ, תאוטומטי

 . מערכת מיגון גבריאל כוללהרכב . 99,000

לתאריך  טסט בתוקף עד  :מצב רישוי .צמוד לעובד :סטאטוס הרכב .0 :בעלים קודמים .2

05.06.2010.  

  : תנאי סף להגשת הצעה .3

  .₪ 70: תשלום דמי השתתפות .א

תפדה את ההמחאה  המכללה(₪  2,000בסך  ערבות של המציע בלבדהגשת המחאת  .ב

 .)במקרה בו מציע יחזור בו מהצעתו

רחוב יעקב  )ר"ע(ירושלים  ,את כלי הרכב ניתן לראות במשרדי המכללה האקדמית להנדסה .4

 בתאום  'עד ה' בימים א 23-31/12/2009התאריכים בין , ירושלים ,רמת בית הכרם, 26שרייבום 

 .050-8883313: 'טלב שני יצחקעם מר  ראשמ

 :שכתובתו האינטרנט מאתר, תשלום ללא להוריד ניתן, המכרז מסמכי את .5

http://www.jce.ac.il/ החוזה חתימת אחרי יהפכו המכרז מסמכי ."מכרזים" הקישור תחת 

   .החוזה ממסמכי לחלק קונהה עם

, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה ,בהתאם למסמכי המכרז ,להגיש יש ההצעה את .6

 הנמצאת במדור מכרזים במכללה המכרזים בתיבת, 14:00 בשעה 10.01.2010 מיום יאוחר לא

 .ירושלים, רמת בית הכרם, 26יעקב שרייבום ' ברח

 :נוסף תחרותי הליך יערך, להלן המפורטים מהתנאים יותר או אחד בהתקיים .7

הבאה  גבוהה ביותר העה ההצלבין ביותר גבוהה ההצעה ה בין 5%עד  של פער קיים .א

  .אחריה

  .שלושה על עולה אינו המכרז תנאי בכל עמדו הצעותיהם אשר ,המציעיםסך  .ב

 .האומדןלעומת  המכללהההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם  .ג

 .תחול על חשבון הזוכה במכרז, )שטר מכר(העברת הבעלות  .8

או /על פי כל דין ואו לבטלו /ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו .9

על , וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, או אחרות,  נסיבתיות, תקציביות, מסיבות ארגוניות

 .ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי, פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה

ת י בעלי זכו"כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע .10

 . בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין ,חתימה



  

 

  

  

 

  טופס הגשת הצעה לקניית רכב -' במסמך 

שנערכה  ,את טופס הבדיקהשראיתי ולאחר , לאחר שראיתי את כלי הרכב הצעתי זאת מוגשת  .1

כאשר כל המסמכים הללו  , רכבה ספרולאחר שראיתי את  במכון רישוי מוסמך מטעם המוכר

 .המכללה רנט שלמוצגים באתר האינט

  .המכללהי "כפי שפורסם ע 02/2009מספר  מכרז שקראתי והבנתי את תנאי  ,אני מצהיר .2

 ___________סך של  ,זהאזכה במכרז אם  ,מתחייב בזה לשלם תמורת כלי הרכב הנני  .3

 .ולמלא אחר יתר תנאיו של מכרז זה

  

  

  

 

  :ולראיה באתי על החתום

  שם פרטי  שם משפחה  .פ.ח./ ז.ת

      

  מספר בית  רחוב  ישוב

      

  נייד טלפון  .ד.ת  מיקוד

      

  

  תאריך                                                    חתימת המציע

  

  



  

 

  

  חוזה -' גמסמך 

  

 _______________ביום ___________ הסכם מכר לרכב שנערך ב
    

  )ר"ע(האקדמית להנדסה ירושלים המכללה  :בין

      ירושלים 26שרייבום רחוב יעקב 

  מצד אחד                      ")                                                                המוכר":להלן(

   

  ____________פ  .ח. / ז.ת______________   : לבין

  ____________טל  ______________________ כתובת 

  מצד שני                                                                    ")                הקונה"להלן (    

   

   

מספר Mazda MPV :מדגם  המחזיק ובעל מלוא הזכויות ברכבכי הנו  ,והמוכר מצהיר ומאשר  הואיל

ק הכולל את האביזרים "סמ 3,000נפח מנוע  2007 שנת יצורכסף  צבע 48-436-63 רישוי

  ;)"הרכב: "להלן(מערכת מיגון גבריאל : הבאים

כלשהן  או זכויות אחרות/או עיקול ו/וב ואו ח/ל נקי מכל שיעבוד ו"כי הרכב הנ ,והמוכר מצהיר   והואיל

  ;'לצד ג

ונה בכפיפות לאמור בהסכם כי אין מניעה כלשהי להעברת זכויותיו ברכב לק ,והמוכר מצהיר   והואיל

  ;זה

בדק אותו לרבות במכון בדיקה ומצא אותו מתאים לצרכיו , ה את הרכבכי רא ,והקונה מצהיר   והואיל

  ;הבחינות ומוכן לרוכשו מאת המוכר מכל

והמוכר הציע לקונה לרכוש ממנו את כל זכויותיו ברכב והקונה הסכים לכך בכפיפות לאמור    והואיל

  ;להלן

  

  :לפיכך באו הצדדים לידי הסכם כדלקמן

   

 .התחייבויות שבו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם עצמוהצהרות וההמבוא להסכם זה על  .1

המוכר מוכר בזה לקונה את כל זכויותיו ברכב והקונה קונה בזה מאת המוכר את כל הזכויות  .2

  .ברכב

  .המוכר מתחייב למסור את הרכב במצבו כפי שהוא ביום חתימת הסכם זה .3

  .ושהרכב לא היה בידי בעלים אחרים מלבד ,המוכר מצהיר בזאת .4



  

 

שהיה תקין כל  ,כפי שמדד מד הקילומטר הקבוע ברכב, מ"ק 99,000ר מצהיר שהרכב עבר המוכ .5

  .ולא נעשה כל ניסיון לשנות את מד הקילומטר, העת

או /האגרות והמסים שנוצרו וחלים על הרכב ו, המוכר מצהיר ומתחייב לשלם את כל הקנסות .6

  .השימוש בו עד מועד מסירתו לקונה

לאחר בדיקה ובכפוף להצהרות המוכר , רכב כמצבו ביום הרכישההקונה מצהיר שהוא מקבל ה .7

באשר למצבו , הקונה מוותר על כל טענת פגם לרבות טענת מום נסתר כלשהו, בהסכם זה

  .המכאני והחיצוני של הרכב

 או השימוש בו מרגע/החלים על הרכב ו -מכל סוג שהוא  -האגרות והתשלומים , כל המסים .8

  .קונהלקונה יחולו על ה מסירתו

            ,₪ ____________ כי מחיר הרכב יהיה בסך כולל של ,הצדדים מסכימים בזאת .9

 :כדלהלן, שישולמו למוכר) שקלים חדשים _____________________________ם במילי(

 בעת חתימת מקדמהכ ישולם )קלים חדשיםתשעה עשר אלף ש :במילים(₪  19,000של סכום  .א

 .הווה אישור לקבלתומ" מוכר"חתימת ה .ההסכם

בהמחאה  תשולם, )לים חדשיםשק_____________ (₪ _______________ בסך של, ההיתר

ומסירתו  הקונה במעמד העברת בעלות הרכב על שם___________ , בנקאית או במזומן ביום 

 .לקונה כשהרכב במצב זהה למצבו ביום חתימת ההסכם

הרכב  על הרכב ומסירתו לקונה עבר העברת הבעלות חתימה על הסכם זה ועד לרגעהמרגע אם  .ב

רשאי הקונה לבטל הסכם זה ולקבל , המוכר כאשר היה ברשות ,או ניזוק בדרך כלשהי/תאונה ו

  .את מלוא סכום המקדמה ששילם בחזרה

   

סניף דואר בכתובת מרכז מסחרי ב____________ בעלות תתבצע ביום כי העברת ה ,מוסכם .10

 .רמת בית הכרם

  

  :באו על החתוםוהצדדים הבינו והסכימו על האמור בחוזה ופעלו בהתאם לכך  כי ,יהולרא

  

                                             ______________________________________  

     "הקונה"                            "המוכר"   


