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 כלי רכבהצעות לרכישת צעת הזמנה לה
מקומות, עליה לכביש  53טון,  ZK6129H 19אוטובוס יוטונג דגם 

 ק"מ. 203,068מד אוץ  57563-54, מ.ר. 09/2103
מקומות  13, 06/2013עליה לכביש 516אוטובוס זעיר מרצדס ספרינטר 

 ק"מ. 365,400מד אוץ  18-508-11+ מדריך, מ.ר. 
, 01/2017סמ"ק, בנזין, עליה לכביש  1800רכב סקודה אוקטביה, מנוע 

 ק"מ. 58,429מד אוץ  60-994-38מ.ר. 
סמ"ק, בנזין, עליה לכביש  2,000רכב מיצובישי אאוטלנדר, מנוע 

 ק"מ. 42,384 מד אוץ 96-632-39מ.ר.  02/2017
, 131526טון, מ.ר.  MST ,8.5  642, דגם 2015מאסטס ש.י.  חפרוןמ

 ש"ע. 1437
אזור תעשיה סמוך לכניסה לקיבוץ ב ניםמאוחסב  -א אוטובוסים.1

.אפיקים
קרית ביאליק במחסן הוצל"פ "נעמן" א.ת.  ניםמאוחסה  -גכלי הרכב .2

.074-7037255טל 
שעה  17/01/19 מיוםיש להגיש לא יאוחר  כלי הרכבהצעות לרכישת .3

בשיעור של  המחאה בנקאיתבמשרדי החתום מטה בצירוף  16:00
מסכום ההצעה. ההצעות תהיינה נקובות בשקלים.  10%

יחולו וככל ש, במידה ובכלל זה מע"מכל ההיטלים ו/או המיסים, .4
  יחולו על הרוכש., כלי הרכבבגין רכישת 

במקרה שמציע  לחלט ההמחאה הבנקאיתכונס הנכסים יהא רשאי .5
מהצעתו.מסיבה כלשהי שהצעתו תתקבל יחזור בו 

הח"מ אינו אחראי ו, "AS IS" םכפי שה םבמצב וימכר כלי הרכב.6
אינן ידועות  הםותכונותי כלי הרכבהפיזי ו/או המשפטי של  םלמצב

לו.
 5בתוך וזאת  כלי הרכבבעבור הרוכש מתחייב לשלם מלוא התמורה .7

מכר.הממתן החלטה בדבר אישור  ימים
הרוכש מתחייב לשלם דמי האחסון במחסן הוצל"פ..8
אין החתום מטה מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל .9

 הצעה שהיא, והוא יהיה רשאי לנהל משא ומתן עם כל מציע. 
החתום מטה שומר לעצמו הזכות לחזור בו מהזמנה זו, להאריך .10

מכירת תחרות המועד להגשת הצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים 
בין המציעים השונים או חלקם, או לנקוט בכל הליך אחר שימצא 

 לנכון.
לפועל בחיפה.רשם ההוצאה מותנית באישורו של  כלי הרכבמכירת .11

 יעקב ריבנוביץ, עו"ד
 בתוקף תפקידו ככונס נכסים לכלי הרכב

 משרד י. סלומון ליפשיץ ושות'
 3303473 , חיפה1מרח' נתנזון 

 04-8557038פקס'  04-8140550טל. 
 2990\8\0\3\ב

הרשות לפיתוח ירושלים ("הרשות"), מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי יחסי ציבור ודוברות לרשות, הכל   .1
כמפורט במסמכי המכרז.

ניתן לעיין (בתאום מראש) במסמכי ההזמנה, ללא תשלום, במשרדי הרשות בכיכר ספרא 2 ירושלים, או   .2
WWW.JDA.GOV.IL :לעיין ולהוריד את מסמכי ההזמנה (ללא הנספחים) מאתר האינטרנט של הרשות

(תחת הלשונית: "מכרזים").
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום, אולם הינה מותנית ברישום באמצעות מסירת טופס רישום   .3
במשרדי הרשות, כמפורט בהזמנה, וזאת לא יאוחר מיום 24.1.2019 בשעה 14:00. רישום כאמור הינו חובה 

ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
שאלות הבהרה על-ידי מציעים שנרשמו למכרז במועד, ניתן להגיש לא יאוחר מיום 7.2.2019, כמפורט   .4

במסמכי המכרז.
תנאי-סף לכשירות, שיקולים לבחירת מציעים כשירים ו/או מועדפים, וכל שאר התנאים וההגבלות ביחס   .5

למכרז ולהשתתפות בו, מפורטים במסמכי ההזמנה, והינם כוללים:
המציע הינו עוסק (יחיד או תאגיד), כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1975. א. 

המציע מעסיק במועד הגשת ההצעה 15 עובדים שכירים, לכל הפחות. ב. 
במהלך התקופה שתחילתה ביום 1.1.2013, סיפק המציע שירותי יחסי ציבור ודוברות לחמישה גופים   ג. 

לפחות, מתוכם שני גופים ציבוריים לפחות, כהגדרתם בהזמנה. 
במהלך התקופה שתחילתה ביום 1.1.2013, סיפק המציע שירותי יחסי ציבור ודוברות בשלושה פרויקטים  ד. 

לפחות, בתחומים: (א) תיירות, (ב) תעשייה ו/או תעסוקה, (ג) תרבות (פרויקט לכל תחום לפחות).
למציע האישורים הנדרשים לפי כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, לרבות אישור  ה. 

ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.
המציע נרשם למכרז במועד וקיבל את מסמכי המכרז. ו. 

והכל בהתאם למסמכי המכרז.  
את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שנקבעו במסמכי ההזמנה, במעטפה חתומה לתיבת המכרזים   .6

במשרדי הרשות, לא יאוחר מיום 24.2.2019 בשעה 14:00.
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מתנאי המכרז, הכל בהתאם לסמכות הנתונה לה מכוח   .7

כל דין וכפי שנקבע במסמכי המכרז.
הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  .8

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לקיים משא-ומתן עם המציעים או מי מהם וכן לנהל הליך תחרותי נוסף,   .9
הכל כמפורט במסמכי ההזמנה.

שינוי תנאי כלשהו מתנאי המכרז, לרבות שינוי באחד מהמועדים המפורטים לעיל, יפורסם באתר האינטרנט   .10
של הרשות. באחריות המציעים WWW.JDA.GOV.IL לבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר 

האינטרנט, ככל שתהיינה.
האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה, הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו את הרשות.  .11

מכרז פומבי 45/18
 למתן שירותי יחסי ציבור ודוברות

תיק הוצל"פ 512494-11-18 בתל-אביב
הזמנה להציע הצעות לרכישת מכונית

מתבקשות הצעות לרכישת מכונית: .1

דוד סופר, עו"ד-כונס נכסים
רח' המסגר 55 תל-אביב, טל': 03-5618550, פקס: 03-5618551

E-Mail:dsoffer@dsoffer.co.il

,57-862-33 מ.ר.  סטיישן  סלובקיה  קיה 
מועד עליה לכביש 08/2015, צבע כסף, בעלים קודמים 01.

.2

.3

.4

.5

.6

גלילות מתחם  בכתובת:  אי.טי.אם  במחסני  לראות  ניתן  הרכב  את 
טלפון: גלילות(   צומת  לפני  מטר   800( מהעורף(  )כניסה  נמיר  דרך 
בשעות ו'  וביום   8:30-17:00 בשעות  א'-ה'  בימים   03-6494821

08:30 עד 12:00.
הח"מ. במשרד   12:30 בשעה   27.1.19 א'  ביום  תתקיים  ההתמחרות 
 10% סך  על  הח"מ  לפקודת  בנקאית  המחאה  בצירוף  בכתב  הצעות 
מהסכום המוצע יש למסור לח"מ במשרדו ברח' המסגר 55 תל-אביב 

לא יאוחר מאשר עד ליום 26.1.19.
במשרדי  הקיים  בנוסח  כוח  יפוי  על  יחתום  שהקונה  בכך  מותנה  המכר 
על שם  ברכב  הבעלות  את  להעביר  הנכסים  כונס  את  הרישוי, המסמיך 

הקונה, ככל שהקונה לא יעשה כן בעצמו.
אין הח"מ מקבל על עצמו אחריות כלשהי לתקינות המכונית ואינו מתחייב 
לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ושומר לעצמו את 
הזכות לערוך מכירה פומבית בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהם 

מו"מ נפרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
המכירה כפופה לאישורו של כב' רשם ההוצל"פ בתל-אביב בתיק הנ"ל.

מכרז מס' 19/002
למתן שירותי עיצוב וגרפיקה לסינמטק – תל אביב

סינמטק תל אביב, עמותה רשומה )להלן: "העמותה" או "הסינמטק"( 
מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי עיצוב 

וגרפיקה, הכל כמפורט במסמכי המכרז )להלן: "המכרז"(, כדלקמן:
צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל   .1
המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, 

כמפורט במסמכי המכרז.
את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הסינמטק   .2
בכתובת: www.cinema.co.il תחת "קול קורא | מכרזים | דרושים" 
המופיע בסרגל התחתון של עמוד הבית. המסמכים כוללים תיאור 
מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה 
ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו 

ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
לקבלת פרטים נוספים, שאלות או הבהרות, המציעים נדרשים לפנות   .3
לעמותה בכתב עד השעה 12:00 ביום 17/1/2019 באמצעות מייל 
לכתובתsmadarb@cinema.co.il, תוך פרוט זהותם ופרטי התקשרות 

רלוונטיים למענה.
הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת   .4
2, תל  למכרז הנדון והממוקמת במשרדי העמותה ברחוב שפרינצק 
אביב, קומה 1, בימים א'-ה' בין השעות 08:00 ועד 16:00, לא יאוחר 

מיום 24.12019 עד השעה 12:00 בצהריים.
העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או   .5
הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את 

ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
העמותה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם   .6

המציעים.
דינה פלד

המנהלת הכללית

קול קורא להיכלל במאגר
מהנדסים - יועצי קרקע וביסוס מבנים

מחלקת תכנון מבנים באגף מבני ציבור, מתכננת ובונה מבני ציבור 
ברחבי העיר ומזמינה מהנדסים-יועצי קרקע וביסוס מבנים להגיש 

הצעות להיכלל במאגר הנ"ל. 

ניתן להוריד את פרטי ההליך באתר העירייה:
www.jerusalem.muni.il> קול קורא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעוזי אתגר בדוא"ל
.etuzi@jerusalem.muni.il

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, במסירה אישית 
למחלקה לתכנון מבנים, כיכר ספרא 1, קומה 4, עמדה 222 
עד ליום ראשון, כ"א בשבט תשע"ט 27.1.19, בשעה 15:00.

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

ועדה מקומית לתכנון ובנייה קריית גת 
149 לחוק  149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  הודעה לפי סעיף 
התכנון והבניה הנ"ל, כי לוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית גת הוגשה ע"י: וקנין חגי וכרמית בקשה מס': 
20181816 המתייחסת לקרקע הנמצאת בכתובת: נחל גוברין 90 קרית גת.  גוש: 7289 חלקה: 37 מגרש: 123. 
מהות הבקשה: הקמת בית מגורים חד משפחתי ובריכת שחייה פרטית. מהות ההקלות: 1. הקלה במיקום שער 
הכניסה והגדלתו ל 1.50 מ'. 2. הקלה בקו בניין צידי מזרחי 1.50 מ' במקום 5.00 מ', המהווים 30% לקיר ללא 
פתחים. 3. הקלה בתכסית 39.05% במקום 35% המותרים. 4. הקלה להקמת בריכת שחייה. 5. הקלה בקו בנין 
צידי דרומי 0.60 מ' במקום 3.00 מ', עבור בריכת שחייה. 6. הקלה בקו בניין קדמי מערבי 0.55 מ' במקום 3.00 
מ', עבור בריכת שחיה. 7. הקלה בקו בניין צידי דרומי 0.60 מ' במקום 3.00, עבור חדר מכונות תת קרקעי. 8. 
11.45%. 9. תוספת  40.45 מ"ר המהווים  הקלה בניוד שטחים עיקריים מקומת מרתף לקומה א' בשטח של 
10. הקלה באחוז חיפוי  וגגון.  שימוש שטחי שירות מהשימושים המותרים בתב"ע, לצורך קירוי קומת קרקע 
חומר קשיח בחזיתות במבנה 37.5% במקום 50%. 11. הקלה בגובה חומות מזרחית ודרומית 2.00 מ' במקום 
1.60 מ'. 12. הקלה בגובה מעקה גג 1.80 מ' במקום 1.30 מ' לצורך הסתרת דו"ש. יודגש כי פרסום שאינו עפ"י 
יכול לעיין בבקשה להיתר הנ"ל במשרדי הועדה  יתקבל! כל המעוניין  ו/או בכל אופן אחר לא  הנחית הועדה 
המקומית קריית גת,  רח' קוממיות 97 קומה ב', בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל.   וכל הרואה 
יוכל להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הועדה ה מקומית "קריית   עצמו נפגע מהבקשה להיתר הנ"ל 
עורך  ע"י  שנמסר  כפי  המידע  על  נסמך  להיתר,  לבקשה  הפרסום  נוסח  ההודעה.  קבלת  מיום   15 תוך  גת", 
הבקשה הראשי,  והנו באחריותו. ייתכן ולאחר הבדיקה התכנונית של הועדה המקומית, יידרש פרסום נוסף. 
שעות קבלת קהל:  יום ה השעות  9:00 - 11:00 יום ג השעות  9:00 - 13:00 יום א' בין השעות   16:00-18:00

בברכה, עמי ביטון יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובניה

הודעות בדבר חוק 
תכנון ובניה

פרסום בשלושה עיתונים )כחוק(

03-5634616


