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מכרזים

שם היבואן :דלק מוטורס בע"מ.
הכתובת :ת.ד  200מושב ניר צבי מיקוד  7290500ישראל.

הודעה לבעלי רכב מתוצר  BMWמסדרות  5ו,X5 -
משנות ייצור  2000עד 2003
הרינו להודיע לכל הלקוחות בעלי רכב מתוצר  , BMWמסדרות  5ו,X5 -
משנות ייצור  2000עד  ,2003כי יצרנית הרכב חברת  BMWהודיעה על אפשרות
לתקלת בטיחות סדרתית ) (RECALLלחלק מהרכבים מדגם זה.
הקריאה מתייחסת לאפשרות של כשל בכרית האוויר בצד הנהג.
לקוח שירצה לבדוק אם רכבו נכלל בקריאת השירות ,יכול להתקשר למוקד שרות
הלקוחות בטלפון מספר ,08-9139995 :או לפנות לאתר האינטרנט שכתובתו
www.bmw.co.il
את תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית ניתן יהיה לבצע רק במרכזי השרות
המורשים מטעם דלק מוטורס .הרשימה מפורסמת באתר האינטרנט שכתובתו
www.bmw.co.il
תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית יתבצע ללא תשלום .מומלץ לתאם את מועד
התיקון מראש עם מרכז השרות.

על פי תקנה  306א לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,1961-בעל רכב
שלא יבצע בפועל את תיקון תקלת הבטיחות הסדרתית תוך  6חודשים
ממועד משלוח מכתב זה ,משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב
ולא תתאפשר העברת בעלות ברכב.

דלק מוטורס בעמ

אשדוד התפלה תפעול בע"מ

מכרז פומבי מס' 23/2019
למתן שירותי פינוי פסולת ממתקן ההתפלה באשדוד

 .1אשדוד התפלה תפעול בע"מ )להלן" :החברה"( ,הינה חברת בת של מקורות
פיתוח וייזום בע"מ ,המפעילה את מתקן ההתפלה באשדוד.
 .2החברה מבקשת לקבל הצעות לפינוי והובלה של פסולת ממתקן ההתפלה
שבאשדוד למטמנת דודאים )עמה לחברה הסכם( ,וזאת על-פי צרכי
החברה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .3תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה תהא לתקופה של  12חודשים ,עם
אופציה להארכת ההתקשרות ב 2-תקופות נוספות ,של עד  12חודשים כל
אחת.
תנאי סף:
 .4רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעה
בכל התנאים המפורטים להלן:
 .4.1המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין ,או עוסק מורשה כדין
בישראל.
 .4.2המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .4.3המציע בעל רישיון מוביל לפי חוק שירותי ההובלה ,התשנ"ז.1997-
 .4.4ברשות או בשליטת המציע לפחות  3משאיות המתאימות בסוגן
להובלת מכולות במשקל של  20טון כל אחת .המשאיות האמורות יהיו
כלולות ברישיון המוביל של המציע.
לעניין סעיף זה "ברשות או בשליטה" משמעו :בעלות או זכות שימוש
או חכירה ) (Leasingאו שכירות .ככל שלא מדובר בבעלות יש להראות
זכות ארוכת טווח לתקופה שלא תפחת משנה ,נכון למועד הגשת
ההצעה.
 .4.5המציע בעל רישיון או היתר זמני תקף לניהול עסק לפי צו רישוי
עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,תשע"ג - 2013-סעיף 5.1ב.
 .4.6המציע סיפק במהלך השנים  2017ו 2018-שירותי פינוי פסולת ,ל2-
גופים לפחות שהם מתקני התפלה או מתקני טיהור שפכים או מתקני
טיפול במים או רשויות מקומיות ,בכל שנה.
 .5מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של החברה,
החל מיום  27.1.2019בכתובתhttp://www.mekorot.co.il/Heb/ :
newsite/DevEnterprise/Auction/Pages/AuctionHome.aspx
)להלן" :אתר האינטרנט"( ,לפי מספר המכרז שבנדון.
 .6ניתן לפנות לחברה בכתב לקבלת הבהרות עד ליום שלישי ה 5.2.2019 -
באמצעות משלוח דואר אלקטרוני ,בכתובת .oxliraz@mekorot.co.il
יש לוודא ,כי נתקבל מענה אוטומטי מהחברה בדואר האלקטרוני בדבר
קבלת הפנייה .אין החברה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד
זה .שאלות ההבהרה ותשובות החברה ,המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי
המכרז ,יועלו במרוכז ,ללא פירוט שם הפונה ,לאתר האינטרנט.
 .7את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים המצויה במתקן ההתפלה ,רחוב
הנפט  ,2אזור תעשייה צפוני אשדוד )בוויז :מתקן להתפלת מי ים אשדוד(,
עד יום ראשון ה –  17.2.2019ועד לא יאוחר מהשעה  14:00בצהרים .הצעות
שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.
 .8החברה תהיה רשאית ,על-פי שיקול דעתה ,לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
 .9מודגש כי ,הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם.
דבכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז,
האמור במסמכי המכרז יגבר .מובהר ,כי חוסר לא ייחשב סתירה.
 .10מודעה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,והיא מופנית לכל אחד
ואחת.

תקנות החברות )פירוק( ,תשמ"ז1987-
טופס ) 3תקנה (6
תיק פר"ק 17327-01-19
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
כב' השופט יעקב פרסקי
בעניין :פירוק החברה :מעגלי תבואה בע"מ ,ח.פ514602275 .
)להלן" :החברה"(
המבקש :מזרחי יוסף חיים

הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט
לפירוק חברה

נמסרת בזאת הודעה כי ביום  8.1.2019הוגשה לבית המשפט המחוזי
בבאר שבע בקשה לפרק את החברה ,וכי בקשה זו תישמע בבית
המשפט המחוזי בבאר שבע ,ביום  28.2.2019בשעה .9:30
כל נושה או משתתף של החברה שברצונו לתמוך במתן צו הפירוק
או להתנגד לו ,רשאי להופיע בשעת הדיון ,בעצמו או באמצעות עורך
הדין שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש או לשולחה בדואר באופן שתגיע
לידי המבקש לפי המען שלהלן:
ישוב :תל אביב
רחוב :לינקולן
מס' בית) 20 :קומה (18
מיקוד6713412 :
וזאת לא יאוחר משעה  9:30ביום .21.2.2019
לנושה או משתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת תשלום,
העתק מהבקשה לפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות )פירוק( ,התשמ"ז ,1987-המועד
האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .14.2.2019

חן סדבון ,עו"ד – ב"כ המבקש
חיים צדוק ושות' עורכי דין

 T

מכרז פומבי מס'  - 01/19התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ אשר הינה חברה עירונית ,שוקלת בימים אלה אפשרות לשכור
שטח משרדים בעיר ירושלים ,ופונה בזאת לקבלת מידע מגורם אשר ידוע לו על שטח זמין להשכרה,
בהתאם למאפיינים הבאים:
 .1משרדים בשטח שבין  1,300מ"ר ל 2,000-מ"ר.
 .2תקופת השכירות תעמוד על ארבע שנים ,עם שלוש אופציות לתקופה של שנתיים נוספות ,כל אחת.
 .3אפשרות למשרדים הכוללים ריהוט וציוד משרדי ,חלקי או מלא.
 .4עדיפות למשרדים ברדיוס אווירי של כ 750-מטר מכיכר ספרא ירושלים.
גורם אשר מעוניין להציע שטח כאמור ,מוזמן לפנות לכתובת דוא"ל  RUTI@MORIAH.CO.ILבציון
פרטי הנכס ,ולוודא את קבלת האימייל בטלפון מס'  02-6297608וזאת עד ליום  11/2/2019בשעה
.14:00
מוריה אינה מחוייבת לבדוק כל הצעה והיא רשאית לבדוק את ההצעות שיתקבלו לפי שקול דעתה
הבלעדי .מוריה מוסמכת לנהל משא ומתן עם בעלי נכסים אשר להם נכס העונה על המאפיינים האמורים
לעיל .הליך זה אינו מהווה מכרז או דמוי מכרז ואין למוריה חובה להתקשר עם מי מהמציעים.
בכבוד רב,
אינג' יואל אבן ,מ"מ מנכ"ל

 O   PJQJ
JV]\sXYWYa
 V
 \]
 V[YZZX  V
 VTT
 TW
 V
  T T
PTTQX\U^\Z[\[\bortala@yvcVacVilb
 V
T WW
 VX\U^\Z[]Z[b WV
 VYYbXX^WZWZXYa
VT^T^XX]Jb
  V
  VwwwVyvcVacVilW
 T
 TTT
VTV
 VY[WZWZXYa
 Z\X^OTYsOZT
VPQYZbXX\W[WZXYa T
 
V
T
 PJQJ

®±²
§£¦³²££ ¡¨¢®³¨´£
¬®¡¨¬§£¦³²£´¥££¢£³¥´®²¡±²£®©££ª
 ¦¦©¡ ²
¨ ´²¡³´²®±²£®£³±
¨¬ ´©¥©££

¬²¡±²£®¦¢®³¨´£¦³±´³²
£ ¡¨¢®³¨´£¦³§££¥¬ ´²«¨ª
¢®³¨´£©£´ ³±£¥²¡±²£®¦³±§£¦³²£
¨¡ ¬³§££
±²£® ° ©´¨ ¤¨´¦ ª°²³ ²¡ ¦³ ´´³¨  ³ª ¦¥
¦´¤²¬´¬°¨¨°¬©£´¬³¬£®¦£³²¦ª
¬§£³±¨¥¦±´¬§¬¢®³¨´£¦²«¨£³²¡¦ª£
¬¦ ª°²
´ ¬ §£³±¨ ¥¦ ±´¬ §¬ ¢®³¨ ´£¦ ²«¨¦ ³£
¦²£¨£¦¬¦³ª¬¨¦§£¬³¨²¡£
®«§£¦³²£  £ ©  ¡²¨ ±ª²¢
¦§£³±¨ ¥ ££ ¦¬ ²«¨££ ´ ³±£³ ´´³¨¦  ³ª
´¨²¡ ±²£®¦ ³±¨ ±´¬ §¦³´ ´²





¦ ¬±ª²¢«®²£¨£
§£³±¨¥

