הזמנה להגיש הצעות לרכישת כלי רכב
א.

ב.

ג.

ד.

עיריית הרצליה )להלן "העירייה" ( מזמינה להגיש הצעות לרכישת כלי רכב הנ"ל:
מאזדה  3נפח מנוע  1598בנזין שנת ייצור 2006
(1
רנו קנגו דיזל נפח מנוע  1900שנת ייצור .1999
(2
רנו קנגו דיזל נפח מנוע  1900שנת ייצור .2002
(3
טנדר איסוזו דיזל  4X4נפח מנוע  3000שנת ייצור  2002אוטו'.
(4
אופנוע ים ימהה בנזין שנת ייצור  + 1998נגררת לאופנוע ים.
(5
)להלן " הרכבים "(:
את הרכבים ניתן לראות בין התאריכים  20בינואר  2013ועד  10בפברואר 2013
במחסני עיריית הרצליה אגף תחזוקה ולוגיסטיקה ,רח' יוסף נבו  6הרצליה )צמוד
לקניון שבעת הכוכבים( בימים א' – ה' בין השעות  08:00-14:00פרטים נוספים ניתן
לקבל במזכירות מח' הרכב בעירייה בטל' .09-9719434
ההצעות תהיינה נקובות בשקלים ,כל ההיטלים ו/או המיסים ובכלל זה מע"מ,
במידה ויחולו בגין רכישת הרכב ,יחולו על המציע.
(1

(2

כל המציע חייב לצרף להצעתו כערבות המחאה בנקאית חתומה על ידו,
לפקודת העירייה בלבד ועליה יירשם קרוס ו – " למוטב בלבד " .המחאה
תהיה בשיעור של  10%מערך ההצעה )המחאות פרטיות או שטרות לא
יתקבלו( ,ולתאריך ______________.
מציע שיחזור בו מהצעתו בטרם קיבל הודעה מהעירייה על דחיית הצעתו ,או
מציע אשר הצעתו תתקבל ולא ישלם את מחיר הצעתו עד תום  15יום מהודעת
העירייה על קבלת הצעתו ,תהא העירייה רשאית לחלט את ערבותו דהיינו
להפקיד את ההמחאה כאמור.
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ה.

הצעות לרכישת הרכבים יש להגיש עד יום ה' ה –  17בפברואר  2013בשעה 12.00
בהצהריים בתיבת ההצעות במוקד העירוני ברח' הנדיב  2הרצליה.

ו.

הרכבים יימכרו במצב  ,AS ISהעירייה אינה ולא תהא אחראית למצב הרכבים
והמציע רוכש את הרכבים על אחריותו המלאה ,לא תשמע על טענה ו/או תביעה של
המציע בגין מצב הרכבים.

ז.

על הליך זה לא יחולו דיני המכרזים ,העירייה אינה מתחייבת לקבל את
ההצעה הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי
ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים

ח.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה ,להאריך את המועד
להגשת ההצעות ,לפרסם הזמנה חדשה ,לקיים מכירת תחרות בין המציעים
השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.

יונתן יסעור
ראש העיר

רח' יוסף נבו  ,6ת.ד 1 .הרצליה  /46100טל' /09-9719434 :פקס

09-9580269

