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מכוח הסמכות בהחלטת בית המשפט המחוזי ב"ש מיום  ,12.5.2020מזמין בזה הח"מ ,בתפקידו כנאמן בגיר
גרופ בע"מ ,ח.פ ) 51-399480-6להלן "החברה" או "בגיר גרופ"( ,הצעות להשקעה בחברה ו/או מכירת פעילות
החברה במלואה ו\או חלקים ממנה ,ו/או רכישת נכסים ,ו/או פעילות החברות הבנות/המוחזקות על ידי בגיר גרופ
באתיופיה ,מצרים ,ארה"ב ,אנגליה ואיי הבתולה )להלן" :החברות המוחזקות"(.
החברה רשומה בישראל ,ונסחרת בבורסת  AIMשבלונדון )החל מיום  3.4.2020הינה בהשעיית מסחר( .החברה
והחברות המוחזקות ,פועלות בתחום התכנון ,פיתוח ,עיצוב ,יצור ושיווק של אופנה מחוייטת לגברים ונשים.
מידע נוסף מצוי באתר החברה .www.bagir.com
בין נכסי החברה:
)*( אחזקותיה של החברה בחברה באתיופיה ) Nazareth Garmemts Share Companyלהלן - ("NGSC" :חברה
בבעלות מלאה ) (100%של בגיר גרופ )כ 93%-ע"י בגיר גרופ במישרין ,היתרה באמצעות חברות הקבוצה האחרות(.
בבעלותה של  NGSCקרקע עליה ממוקם מפעל היצור )קרקע בשטח של כ 50,000-מ"ר ומפעל בשטח של כ9,000-
מ"ר( NGSC .מעסיקה כ 900-עובדים .המפעל מייצר מכנסיים מחוייטים ,בעיקר עבור יצוא לשוק האמריקאי
ונהנה מפטור ממכס מכוח הסכמי  African Growth and Opportunity Actבין ארה"ב לאתיופיה;
)*( וכן ,מלאי קיים של מוצרים גמורים ו/או חו"ג ,בדים ואביזרים ,המוחזק ע"י מפעלים וקבלני משנה בחו"ל;
)*( וכן ,מערכות מידע ,ידע מסחרי ומוצרי בתחום פעילות החברה ,ותכולת משרדי החברה ברחוב שדרות ישראל
פולק  ,44קרית גת.
יובהר כי לחברה זכויות תביעה נגד צדדים שלישיים וחובות לקוחות ,אשר לא נכללות במסגרת הזמנה זו.
המידע בהזמנה זו כללי ביותר ,ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור בממכר ,שוויו או כדאיות
רכישתו .הממכר או חלק ממנו יימכר במצבו הפיזי והמשפטי הנוכחי ) ,(AS IS WHERE ISוהאחריות לבדיקתו,
מכל בחינה שהיא ,לרבות הנתונים העובדתיים הכלכליים ,העסקיים והמשפטיים ,ייעדו של הממכר ,אפשרויות
השימוש והניצול שלו ואת מצב הזכויות אצל הרשויות השונות ,וכן כל נתון רלוונטי אחר שהמציע סבור שעליו
לבדוק על מנת להגיש את הצעתו ,מוטלת על המציע בלבד ,ותעשה על חשבונו ,ללא הסתמכות על מצג ו/או
הצהרה כלשהם מטעם הנאמן ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי הקשור עם הנאמן.
תיק מידע הכולל גם את מסמכי ההצעה ,ניתן לקבל במשרד עורכי דין חיים צדוק ושות' ,לינקולן  20תל אביב ,בית
רובינשטיין ,קומה  ,15טלפון 03-6254000 :פקס ,03-6254040 :או בדוא"ל  ,chen@zadokco.co.ilאצל עו"ד חן
סדבון ,תמורת סך של  ₪ 750החל מיום שני  ,18.5.2020בכפוף לחתימה על כתב התחייבות לשמירה על סודיות;
הצעות לרכישה יוגשו בכתב ,יפרטו את פרטיו האישיים של המציע ואת הסכום המוצע עבור הממכר או חלק ממנו
בשקלים חדשים בלבד ,בצירוף כל מסמכי ההצעה חתומים ,בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית
ברת פירעון עם דרישה בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה בגובה  10%מסכום ההצעה בתוספת מע"מ.
את ההצעות יש למסור במסירה אישית במעטפה סגורה למשרד חיים צדוק ושות' ,וזאת לא יאוחר מיום א',
 31.5.2020בשעה .17:00
על ההצעה להיות בלתי מסוייגת ובלתי מותנית ובתוקף לתקופה של  6חודשים מיום הפרסום .זוכה שיחזור בו
מהצעתו מכל סיבה שהיא ו/או לא יחתום על הסכם המכר ו/או לא ישלם את תמורת המכר על פי הצעתו ,כאמור,
תחולט הערבות הבנקאית שמסר ,כפיצוי מוסכם.
למען הסר ספק ,המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים ואין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
או הצעה כלשהי ,והוא רשאי לנהל מו"מ עם מציע אחד ,או עם מספר מציעים ,או לקיים התמחרות בין מספר
מציעים ו/או עם אחרים ו/או לבטל את ההצעה ו/או להאריך מועדים ו/או לקיים התמחרות חוזרת ו/או לשנות
את תנאי ההזמנה ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
המכר כפוף לקבלת אישור של בית המשפט המחוזי בבאר שבע ,המפקח על הליכי פירוקה של החברה.
בכבוד רב,

אילן שביט שטריקס ,עו"ד
נאמן

הזמנה לציבור להציע הצעות
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מועצה אזורית אל בטוף

מכרז פומבי מס' 3/2020

לביצוע עבודות ניקיון במוסדות המועצה
מועצה אזורית אלבטוף מזמינה בזאת הצעות בדבר ביצוע עבודות
ניקיון במוסדות המועצה ,הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו ,לרבות נוסח הסכם
עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ,ניתן לרכוש תמורת תשלום של
 ₪ 1,000שלא יוחזרו ,במשרדי המועצה ,ביישוב עוזייר ,בימים
ב' -ה' ושבת ,בשעות העבודה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,אצל
מזכיר המועצה ,מר עבד אלקאדר חטיב .ניתן לתאם פגישה
בטלפון .052-2365904
על מגיש ההצעה לצרף בנוסף למכרז ,ערבות בנקאית בלתי
מותנית לטובת המועצה )המחאות פרטיות ,שטרות וכיו"ב
לא יתקבלו( בשיעור של  ₪ 20,000שתעמוד בתנאי המפורטים
במסמכי המכרז.
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע
יש להכניס במעטפה סגורה ,כשעליה מצוין  -מכרז פומבי מס'
 3/2020ולמסרם ביד במועצה – בלשכת ראש המועצה ,לא יאוחר
מיום  4.6.2020שעה.12:00 :
המציע חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה ,מנהל ספרי
חשבונות כחוק ,וכי יש לו ניסיון והמלצות הכול כמפורט בתנאי
המכרז.
מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז ,לא תובא הצעתו לדיון
בוועדת המכרזים.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין
מספר מציעים ,וכן להזמין את השירות נשוא מכרז זה או רק
חלק/ים ממנו ,הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך במתן
נימוקים כלשהם.
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא.
עאהד רחאל  -ראש המועצה
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חן סדבון ,עו"ד
ב"כ הנאמן

הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב
מסוג מיניבוס רנו מאסטר שנת 2016

 .1מוזמנות בזאת הצעות לרכישת כלי רכב מסוג מיניבוס רנו מאסטר ,שנת 2016
)עליה לכביש ,(08/2016 :מס' רישוי  77-464-37בצבע לבן )להלן" :הרכב"(.
 .2את הרכב ניתן לראות במחסני אי .טי .אם .תל אביב ,טל03-6494821 :
ובתמונות באתר חברת .BIDSPIRIT
 .3את מסמכי ההזמנה להציע הצעות לרבות טופס הגשת ההצעה ניתן לקבל
באמצעות באתר בידספיריט בכתובת.http://asif-ania.bidspirit.com :
 .4את ההצעה לרכישת הרכב יש להגיש באמצעות אתר בידספיריט )במקרה
כאמור יחולו ההוראות אשר יועברו למציעים המשתתפים בהתמחרות
הממוחשבת( או למשרד אסיף-עניא ושות' ,עו"ד ונוטריונים על גבי טופס
משרדנו בלבד עד תאריך  ,31/05/20בשעה  ,16:00בצירוף שיק בנקאי לפקודת
הח"מ בשיעור  10%מגובה ההצעה )להלן" :הפיקדון"( ,וככל שמגיש ההצעה
מחויב עפ"י דין בתשלום מע"מ ,עליו לצרף את מרכיב המע"מ לסכום הצעתו.
 .5ההתמחרות תיערך ביום  01/06/20בשעה .12:00
 .6ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות האינטרנט או להגיע פיזית למשרדו של
הח"מ.
 .7הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים השונים או מי מהם,
או לקיים התמחרות ביניהם ואין הוא מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה או
הצעה כלשהי.
 .8מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הכונס
ועומד לעיון המציעים באתר בידספיריט .המכר מותנה בכך שהקונה יחתום
על יפוי כוח בנוסח הקיים במשרד הרישוי המסמיך את הכונס להעביר את
הבעלות ברכב על שם הקונה ככל שהקונה לא יעשה כן בעצמו.
 .9אין הח"מ אחראי למצבו של הרכב אשר יימכר במצבו וכפי שהוא ),(AS- IS
ללא כל אחריות לטיבו הפיזי או המשפטי.
 .10המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה
הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי ויהא רשאי לנהל מו"מ ו/או לזמן להתמחרות
אחרים שאינם בין המציעים וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
 .11מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו ,יחולט הפיקדון שנתן ,ללא הוכחת
נזק.
 .12המכירה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל בתל-אביב.
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המועצה המקומית ג'וליס  -מכרז פומבי מס' 05/2020
לביצוע עבודות שיקום,סלילה ופיתוח כבישים פנימיים בג'וליס
 .1המועצה המקומית ג'וליס )להלן":המועצה"( מזמינה בזאת הצעות
לביצוע עבודות שיקום,סלילה ופיתוח כבישים פנימיים בג'וליס,
כמפורט במסמכי המכרז )להלן":העבודות"( .2 .את תנאי המכרז,
המסמכים הנלווים ,ונוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו
)להלן":מסמכי המכרז"( ,ניתן לרכוש בעבור סך של  ₪ 2000שלא
יוחזרו ,במשרד מהנדס המועצה ,בימים א-ה ,בין השעות 14:00 - 08:00
החל מיום רביעי בתאריך  20/5/2020טלפון לבירורים .04-8837211 :
 .3על המציע להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי  200בהיקף
כספי ג 1-ומעלה .4 .מפגש המציעים וסיור קבלנים ,יתקיים ביום שלישי
בתאריך  19/5/2020בשעה  10:00במבנה המועצה המקומית בג'וליס-
חדר ישיבות .5 .את ההצעה ,בצרוף כל מסמכי המכרז ,חתומים
ע"י המציע ,יש להגיש אישית במעטפה סגורה ,עליה מצוין " -מכרז
פומבי מס'  ,"04/2020ולהניח ידנית בתיבת המכרזים במועצה לאחר
הטבעת חותמת נתקבל עליה ,וזאת עד ליום  31/5/2020שעה .14:00
 .6ערבות מכרז ע"ס  ₪ 50,000בתוקף עד  .7 .26/08/2020.הצעות
שיוגשו לאחר המועד הנקוב לא יתקבלו ולא יובאו לדיון .8 .תקופת
הביצוע חודש ימים .9 .אין לשלוח הצעות בדואר .הצעות אלה יוחזרו
לאלתר .10 .הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.
בכבוד רב ,המועצה המקומית ג'וליס
המועצה המקומית ג'וליס  -מכרז פומבי מס' 06/2020
לביצוע עבודות הקמת פארק קק"ל בג'וליס
 .1המועצה המקומית ג'וליס )להלן":המועצה"( מזמינה בזאת הצעות
לביצוע עבודות הקמת פארק קק"ל בגולס ,כמפורט במסמכי המכרז
)להלן":העבודות"( .2 .את תנאי המכרז ,המסמכים הנלווים ,ונוסח
ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן":מסמכי המכרז"( ,ניתן
לרכוש בעבור סך של  4000שקלים שלא יוחזרו ,במשרד מהנדס המועצה,
בימים א-ה ,בין השעות  14:00 - 08:00החל מיום רביעי בתאריך
 .20/05/2020טלפון לבירורים .3 .04-8837211 :על המציע להיות
קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי  200בהיקף כספי ג 1-ומעלה
 .4מפגש המציעים וסיור קבלנים ,יתקיים ביום  19/05/2020בשעה
 11:00במבנה המועצה המקומית בג'וליס -חדר ישיבות .5 .את ההצעה,
בצרוף כל מסמכי המכרז ,חתומים ע"י המציע ,יש להגיש אישית
במעטפה סגורה ,עליה מצוין " -מכרז פומבי מס'  ,"06/2020ולהניח
ידנית בתיבת המכרזים במועצה לאחר הטבעת חותמת נתקבל עליה
במשרדו של מזכיר המועצה ,וזאת עד ליום  31/05/2020שעה .6 .14:00
ערבות מכרז ע"ס  ₪ 80,000בתוקף עד  .7 .31/08/2020הצעות שיוגשו
לאחר המועד הנקוב לא יתקבלו ולא יובאו לדיון .8 .תקופת הביצוע
חודש ימים .9 .אין לשלוח הצעות בדואר .הצעות אלה יוחזרו לאלתר.
 .10הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.
בכבוד רב ,המועצה המקומית ג'וליס

OLMAR FEEL LTD

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת
דירה ברח' נחמיה  18נתניה

 .1מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירה בת  4חדרים הידועה כגוש 7933
חלקה  253/4רח' נחמיה  18/4נתניה )להלן" :המקרקעין"(.
 .2על המציע חלה החובה והאחריות לבדיקה של כל הפרטים הנוגעים למקרקעין
מבחינה פיזית ,משפטית ורישומית והוא רוכש את הזכויות במקרקעין במצבו
הנוכחי כמו שהוא ) .(AS ISלח"מ אין ולא תהיה כל אחריות בגין פרט כלשהו
הקשור במקרקעין ובמכירתו.
 .3המציע ישא בכל תשלומי החובה החלים על המקרקעין מיום חתימת הסכם
המכר ובכל תשלום הכרוך ברישום הזכויות במקרקעין בשמו.
 .4הצעות לרכישת המקרקעין יש להגיש על גבי טופס הצעה למשרד הח"מ עד
ליום  24.6.20שעה  .15:00על המציע לפרט את שמו ,מענו ,ת.ז/.מס .תאגיד
וסכום ההצעה.
 .5להצעה תצורף המחאה בנקאית לפקודת כונס הנכסים בשיעור  10%מהסכום
המוצע לפקודת הח"מ.
 .6תשלום מע"מ בגין מכירת המקרקעין אם יחול ,ישולם ע"י הקונה .הח''מ לא
ישלם דמי תיווך.
 .7מציע שהצעתו תתקבל יחוייב לחתום על הסכם רכישה שינוסח ע''י משרד כונס
הנכסים.
 .8במקרה שהמציע ,אשר הצעתו נתקבלה ,יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום
על הסכם הרכישה תוך  5ימים מיום שהודע לו שהצעתו נתקבלה ,תחולט
ההמחאה כפיצוי מוסכם.
 .9על מכירת הזכויות במקרקעין לא יחולו דיני המכרזים .הח"מ שומר על זכותו
לנהל מו"מ בנפרד עם מי מהמציעים ולנהל תחרות ביניהם ואינו מתחייב לקבל
את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא .הח''מ שומר על זכותו לבטל
פניה זו לקבלת ההצעות ,להאריך המועד להגשת ההצעות גם ללא הודעה
נוספת ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי .במקרה של ביטול הפניה לקבלת הצעות
תוחזר למציע ההמחאה הבנקאית שצורפה על ידו להצעה.
 .10המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל''פ.
יונה לוברט ,עו"ד  -כונס נכסים
רח' החשמונאים  ,90ת"א ,טל' 03-5621010 :פקס03-5621616 :

לפרסום מכרזים ומודעות משפטיות
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