הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב
עיריית הרצליה )להלן " העירייה" ( מזמינה בזאת הצעות לרכישת כלי רכב כמפורט
להלן:
מס' רישוי
78-904-57
58-636-14
51-116-19
51-117-19
33-911-61
33-912-61
33-915-61
38-134-59
30-032-57

דגם
מאזדה
איסוזו
טיוטה
טיוטה
קטנוע טייפון
קטנוע טייפון
קטנוע טייפון
קטנוע טייפון
קטנוע טייפון

שנת דגם
2005
2003
1997
1997
2006
2006
2006
2006
2006

הערות
נפח מנוע  1,600סמ"ק
נפח מנוע  3,000סמ"ק
נפח מנוע  2,400סמ"ק
נפח מנוע  2,400סמ"ק
נפח מנוע  50סמ"ק
נפח מנוע  50סמ"ק
נפח מנוע  50סמ"ק
נפח מנוע  50סמ"ק
נפח מנוע  50סמ"ק

א .ניתן יהיה לראות את כלי הרכב במחסני העירייה ,אגף ת.ב.ל  ,רח' יוסף נבו 6
הרצליה ,החל מיום  20.1.2015ועד ליום  10.2.2015בין השעות .08.00-14.00
ב .את ההצעה יש להגיש על גבי טופס ההצעה בלבד ,ניתן לקבל את טופס ההצעה
במזכירות מח' הרכב או להדפיס את הטופס מאתר האינטרנט בכתובת:
 w.w.w@herzliya.muni.ilההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יירשם
" הצעה לרכישת כלי רכב".
ג .להצעת המחיר יש לצרף המחאה בסכום השווה לעשרה אחוזים מהיקף ההצעה
לכלי הרכב .ההמחאה תיפדה ע"י העירייה במקרה שמציע שהצעתו התקבלה,
יחזור בו מהצעתו או במקרה שבו מציע שהצעתו התקבלה לא ישלם את מחיר
הצעתו בתוך  15ימים ממועד קבלת הודעת העירייה.
ד .מציע אשר הינו תאגיד יצרף להצעתו אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה
בשם המציע וסמכותם.
ה .אין במידע הכלול במודעה ו/או בזה שיימסר ע"י העירייה בכדי לפטור את
המציעים מבדיקת הזכויות בכלי הרכב ו/או במצבם הנוכחי .כלי הרכב ימכרו
במצבם )  ( as isמבלי שתהיה לעירייה אחריות כלשהי למצבם ,תכונותיהם,
זהותם ו/או מס' הבעלויות הקודמות .לא תתאפשר נטילת כלי הרכב לבדיקה.
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ו .הסדרת הליכי העברת הבעלות ברשויות המתאימות יחולו על הרוכש ,כל
המיסים ו/או תשלומי החובה ,לרבות מע"מ  ,במידה ויחולו בין העברת הבעלות
ורישומה על שם הרוכש ,ישולמו ע"י הרוכש.
ז .הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה .העירייה אינה
מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא שומרת
לעצמה את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל משא ומתן או התמחרות
עם המציעים השונים או עם חלקם.
ח .הצעה תוגש לא יאוחר מיום  10.2.2015בשעה  12.00במסירה ידנית בלבד לתיבת
ההצעות בוועדת המכרזים ברח' הנדיב  2הרצליה .הצעה שתימסר לאחר מועד
זה תיפסל.
ט .ניתן לפנות בשאלות ובבקשות להבהרה ,בכתב בלבד ,לדואר אלקטרוני
 cohen@herzliya.muni.ilבהברות שיינתנו בעל פה לא יחייבו את העירייה.

משה פדלון
ראש העיר
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