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מכרזים

הזמנה להציע הצעות

04/21 'ĝĚ ĒĤėĚ
ęĕĕĔĜĎĚ čđĕē ĕĝĕĔĤė / ĐĕĕĜģ ĕđđĦ ĦģđĘēđ ĦģĠĝČĘ ĦđĞĢĐ ĞĕĢĐĘ ĐĜĚĒĐ
ęđďČ ďđď ěĎĚ ĕďčđĞĘ ĐĘĞĜĐđ ĔĤđĠĝ ďđĎĕč ĦĥĕėĤĘ
ĐĕĕĜģ ĕđđĦ / ęĕĕĔĜĎĚ čđĕē ĕĝĕĔĤė ĦģđĘēĘđ ĦģĠĝČĘ ĦđĞĢĐ ĘčģĘ ĦČĒč ĐĜĕĚĒĚ ,("Č"ďĚ") ĘČĤĥĕč ęđďČ ďđď ěĎĚ
"ĐĕĜģĐ ĕđđĦ") ęĕĕĔĜĎĚ čđĕē ĕĝĕĔĤė / ĐĕĕĜģ ĕđđĦ Ęĥ ĔĚĤđĠč đģĠđĝĕ ĤĥČ ,Č"ďĚ ĕďčđĞĘ ĐĘĞĜĐđ ĔĤđĠĝ ďđĎĕč ĦĥĕėĤĘ
ĐĥĞĕ ěĦģĕďčđ ĦđĞĢĐč ĘđĠĕĔĐ .("ĒĤėĚĐ") ĒĤėĚĐ ĕėĚĝĚč ęĕĔĤđĠĚĐ ĒĤėĚĐ ĕČĜĦ ĕĠĘ ĘėĐđ (ĐĚČĦĐč ,"ęĕĝĕĔĤėĐ" đČ
.1992-č"ĜĥĦ ,ęĕĒĤėĚĐ Ħčđē ģđē ĕĠ-ĘĞ ĒĤėĚ Ęĥ ĦĤĎĝĚč
ĕďčđĞĘ ęĦģđĘē ęĥĘ ,ĒĤėĚĐ ĕČĜĦđ Č"ďĚ ĦĜĚĒĐĘ ęČĦĐč ,ęĕĝĕĔĤė / ĐĕĕĜģ ĕđđĦ 2,600-ė ĦģĠĝČ ĤđčĞ ĐĜĥĎđĦ ĦđĞĢĐĐ
ęĕĝĕĔĤė / ĐĕĕĜģ ĕđđĦ ĥđėĤĘ (Ħčĕĕē ČĘ ĖČ) ĦĕČĥĤ ĐĕĐĦ Č"ďĚ .2021 ĦĜĥč ĐĘĞĜĐđ ĔĤđĠĝ ďđĎĕč ĦĥĕėĤ ĖĤđĢĘ Č"ďĚ
ĕĠ-ĘĞ ,2024 ,2023 ,2022 ęĕĜĥĐĚ ĦēČ Ęėč ,ĦđėđĒĐ ĦđĞĢĐč đĞčģĕĕĥ ĕĠė ęĕČĜĦĐ ęĦđČč ,ęĕėđĒĐ ęĕĞĕĢĚĐ đČ ĞĕĢĚĐĚ
.ĕďĞĘčĐ ĐĦĞď Ęđģĕĥ
Ęđģĕĥ ĕĠĘ ,ĐĤĕēčĐ ĦđĤĥĠČ ČĐĦ Č"ďĚ ĕďčđĞĘ ĤĥČė ,ĐĒ ĒĤėĚ ěĕĕĜĞĘ ęĕėđĒ (4) ĐĞčĤČ ďĞ ĤđēčĘ ĦĕČĥĤ ĐĕĐĦ Č"ďĚ
-ĘĞ Ğčģĕĕ (ĐĞčĤČ ďĞ) ĒĤėĚč ęĕėđĒĐ ĤĠĝĚ .ĒĤėĚč ęĕėđĒĐ ĕĤĢđĚ ěĕčĚ ĤđēčĘ ęĕĝĕĔĤė / ĐĕĜģ ĕđđĦ đĘĕČč ,ĕďĞĘčĐ ęĦĞď
.Č"ďĚ ĕĘđģĕĥđ ĕėĤđĢĘ ęČĦĐčđ ,Č"ďĚ Ęĥ ĕďĞĘčĐ ĐĦĞď Ęđģĕĥ ĕĠ
1993-Ď"ĜĥĦĐ ,ęĕĒĤėĚĐ Ħčđē ĦđĜģĦĘ (Č)6 ĐĜģĦ ĕ"ĠĞ ęĕĚďģđĚ ęĕČĜĦč ĐďĕĚĞč ĦĕĜĦđĚ ĒĤėĚč ĦđĠĦĦĥĐĐ :ğĝ ĕČĜĦ
ĐĘĞĜĐĐđ ďđĎĕčĐ ęđēĦč ĕĦĜĥ ĕĠĝė ĤđĒēĚ ĘĞč ĐĕĐĕ ĞĕĢĚĐ ĕė ĐĥĕĤď ,ĤĦĕĐ ěĕč ,ęĕĘĘđėĐ ęĕĠĝđĜ ğĝ ĕČĜĦč ĐďĕĚĞč ,ěėđ
.2019-đ 2018 ęĕĜĥĐĚ ĦēČ Ęėč ,ĦđēĠĘ ē"ĥ 3,000,000 Ęĥ ğģĕĐč
.ďčĘč ĕģĘē ĔđĤĕĠ đĜĕĐ ĘĕĞĘ ĤđĚČĐ .ĥĤđĠĚč ĦĤēČ ĤĚČĜ ęČ ČĘČ ,ęĕĤčĔĢĚ ęĕČĜĦ ęĜĕĐ ěĘĐĘ ęĕĔĤđĠĚĐ ęĕČĜĦĐ **
.ĒĤėĚĐ ĕėĚĝĚč ĞĕĠđĚ ğĝĐ ĕČĜĦ Ęĥ čĕĕēĚđ ČĘĚ ĔđĤĕĠ
đďĤĥĚč 15:00 :ĐĞĥĘ ďĞđ 10:00:ĐĞĥč 24/01/2021 :ęđĕĚ ĘēĐ ęĐč ěĕĕĞĘ đČ/đ ĘčģĘ ěĦĕĜ ĒĤėĚĐ ĕėĚĝĚ ĦČ :ĒĤėĚĐ ĕėĚĝĚ
ĦđĞĥč ,ĞģĤģĐ ĦĚđģč ,ĐďđĐĕ ĤđČ ,5 ĐďĘĠĐ 'ēĤč Č"ďĚ ĕďĤĥĚč ,Č"ďĚč ęĕĒĤėĚĐ ĘĞ ĐĜđĚĚĐ ,ĎĤčĜĕĕĔĥ ęĕĕē ĤĚ Ęĥ
ĥĕ ĒĤėĚĐ ĕėĚĝĚ ĦēĕģĘ ďĚĞĚč .ĒĤėĚč ĦđĠĦĦĥĐĘ ęďģđĚ ĕČĜĦ ĐĜĕĐ ĒĤėĚĐ ĕėĚĝĚ ĦĘčģ ĕė ,ĥĎďđĕđ ĤĐčđĕ .ĐďđčĞĐ
ĘĘđė ,ĒĤėĚĐ ĕČĥđĜ ĘĞ ĕČĤēČĐ đĚĞĔĚ ĖĚĝđĚĐ ĎĕĢĜĐ ĕĔĤĠđ ĒĤėĚĐ ĕėĚĝĚ ĦČ ĘčģĚĐ ğđĎĐ ĦđĐĒĘ Ĥĥģč ęĕĔĤĠ ĤđĝĚĘ
.ĦđĤĥģĦĐ ĕĔĤĠ
ĦĚđģč ,ĐďđĐĕ ĤđČ ,5 ĐďĘĠĐ 'ēĤč Č"ďĚ ĕďĤĥĚč ĦđĞĢĐĐ ĦčĕĦĘ ĐĚđĦē ĐĠĔĞĚč ĤđĝĚĘ ĥĕ ĦđĞĢĐĐ ĦČ :ĦđĞĢĐ ĦĥĎĐ
Ęė đČ ,ĞĕĢĚĐ ęĥ ĦČ ěĕĕĢĘ ěĕČ ."04/21 ĤĠĝĚ ĒĤėĚ" ĐĠĔĞĚĐ ĕčĎ ĘĞ ěĕĕĢĘđ ,12:00 ĐĞĥč 15/02/2021 :ęđĕĘ ďĞ ,ĞģĤģĐ
ĕĘčĚ ĘĝĠĕĦ ,ĘĕĞĘ čđģĜĐ ďĞđĚĐ ĤēČĘ ĘčģĦĦĥ ĐĞĢĐ .ěĕĞĘ ĐČĤĜĐ ĤēČ ęđģĚ Ęėč đČ ĐĠĔĞĚĐ ĕčĎ ĘĞ ĤēČ ĐĐĒĚ ĔĤĠ
.ĐĦĞď ĘđģĕĥĘ ęČĦĐčđ ĖĤđĢĐ ĕĠĘ ĐĥĎĐĐ ďĞđĚ ĦČ ĖĕĤČĐĘ ĦĕČĥĤ Č"ďĚ .ēĦĠĕĦĥ
ęĕĕģĘ ,ĕďĞĘčĐ ĐĦĞď Ęđģĕĥ ĕĠ ĘĞ ,ĦĕČĥĤ Č"ďĚ .ČĕĐĥ ĐĞĢĐ Ęė đČ ĤĦđĕč ĐĘđĒĐ ĐĞĢĐĐ ĦČ ĘčģĘ ĦčĕĕēĦĚ ĐĜĕČ Č"ďĚ
ęĞ ěĦĚđ ČĥĚ ĘĐĜĘ đČ/đ ĦđĕĠđĝđ ĦđĜģđĦĚ ĦđĞĢĐ ĦĥĎĐđ ęĦĞĢĐ ĤđĠĕĥ ęĥĘ ęĕĞĕĢĚĘ ĦđĜĠĘ đČ/đ ğĝđĜ ĕĦđĤēĦ ĖĕĘĐ
.(ęĐĚ ĕĚ đČ) ęĕĞĕĢĚĐ
ĤđĚČĐ ěĕč ĐĤĕĦĝ Ęĥ ĐĤģĚ Ęėč .ĒĤėĚĐ ĕėĚĝĚč ęĕĔĤđĠĚĐ ęĐ ęĕčĕĕēĚĐ ęĕČĜĦĐđ ,ďčĘč ĦĕĢĚĦ đĜĕĐ ĘĕĞĘ ĤđĚČĐ
.ĒĤėĚĐ ĕėĚĝĚč ĤđĚČĐ čĕĕēĕ ,ĒĤėĚĐ ĕėĚĝĚč ĤđĚČĐ ěĕčĘ đĒ ĐĞďđĚč
ĤĒđĞ ĤĚ :ĐĒ ĤĥģĐč ĦđĘČĥĐ Ęė ĦČ ĦđĜĠĐĘ ĥĕ đĕĘČĥ ,ĐĒ ĒĤėĚ ěĕĕĜĞĘ ĕČĤēČĐ Č"ďĚ ĎĕĢĜ ĘĢČ ĘčģĘ ěĦĕĜ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠ
ozerl@mda.org.il:ĕĜđĤĔģĘČ ĤČđď , ĤĠĕĕĘ
ĘČĤĥĕč ęđďČ ďđď ěĎĚ

188 רכישת חלק מהזכויות במקרקעין הידועים כחלקה
 המצויים ברעננה,6581 בגוש

188  חלקים בלתי מסוימים במקרקעין הידועים כחלקה10/24 בשם בעלת הזכויות של
 ניתנת בזה הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות לרכישת,(" ברעננה )"המקרקעין6581 בגוש
 הכל בהתאם ובכפיפות,("מלוא זכויותיה של בעלת הזכויות האמורה במקרקעין )"הממכר
.להוראות מסמכי ההזמנה
 הממכר יועבר לזוכה כשהממכר והמקרקעין,בהתאם ובכפיפות להוראות מסמכי ההזמנה
,("AS IS")  כפי שיהא, והמשפטי, הרישומי, הרישויי, התכנוני, לרבות הפיזי,במצבם
, תכנונית,והמזמינה אינה ולא תהא אחראית למצב המקרקעין לרבות מבחינה פיזית
. או אחרת, משפטית, רישומית,רישויית
 הכוללים את טופס ההצעה ואת נוסח הסכם המכר עליו יידרש לחתום,את מסמכי ההזמנה
 בתאום עם ב"כ המוכרת במשרדו,2021  בינואר25  החל מיום שני, ניתן יהיה לרכוש,הזוכה
. בתוספת מע"מ,₪ 400 תמורת סך של
.או למציעים בשום מקרה/ כי הסכום האמור לא יוחזר למשתתפים ו,מובהר בזאת
או עו"ד חנה/לשם רכישה כאמור וקבלת המסמכים יש לפנות לעו"ד אלון מרגולס ו
 רחוב,גן- רמת, ממגדל משה אביב,רחמים בובליל- ממשרד עו"ד ונוטריון רמי,בסרגליק
 עו"ד חנה טלפון נייד,054-8787673  בטלפון נייד, )עו"ד אלון,35  קומה7 ז'בוטינסקי
.03-6129099 ( או בטלפון054-7600564
 בצירוף כל האישורים,על המציעים להגיש את ההצעות באופן המתואר במסמכי ההזמנה
 ובכלל זה על כל מציע לצרף להצעתו ערבות,והמסמכים המפורטים במסמכי ההזמנה
 בסך בשקלים חדשים,רחמים בובליל בנאמנות- לטובת עו"ד רמי,בנקאית אוטונומית
 הכל בהתאם, )חמישה אחוזים( מהתמורה המוצעת על ידי המציע בגין הממכר5%-השווה ל
.להוראות מסמכי ההזמנה ובנוסח הערבות הבנקאית המצורפת למסמכי ההזמנה
 )אחוז ורבע( בתוספת מע"מ מגובה1.25%  סכום של,המציע יישא בנוסף לסכום התמורה
.התמורה כהשתתפותו בהוצאות המוכרת בתשלום שכ"ט עורך דינה
 )בתיאום מראש עם עו"ד רמי,את ההצעות יש להגיש במסירה אישית לידי ב"כ המוכרת
 מגדל משה,(35  )קומה7  רחוב ז'בוטינסקי- ( במשרדו054-4222637  בטלפון נייד,בובליל
, או כל מועד נדחה אחר,16:00  בשעה2021  בפברואר10  וזאת עד ליום, רמת גן,אביב
.שייקבע על ידי ב"כ המוכרת על פי שיקול דעתו הבלעדי
.או הליך בחירת הזוכה לא יחולו דיני המכרזים/ מכירת הממכר ו, על הזמנה זו,למניעת ספק
 והוא שומר.ב"כ המוכרת אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא
 חלקם או מי מהם( על מנת לקבל פרטים נוספים,לעצמו את הזכות לפנות למציעים )כולם
 חלקם או מי מהם( לתקן את,או להתיר למציעים )כולם/ ו,או הבהרות בדבר הצעתם/ו
 חלקם,או לנהל משא ומתן עם המציעים )כולם/ ו,או להגיש הצעות נוספות/הצעותיהם ו
(או לערוך התמחרות בין המציעים )כולם או חלקם/ ו,או עם כל גוף אחר/או מי מהם( ו
.או לקבל הצעות נוספות/ ו,או עם כל גוף אחר/ו
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 עו"ד ונוטריון,רחמים בובליל-רמי

054-4222637  נייד,03-6129099  טלפון35  קומה7 גן רחוב ז'בוטינסקי- רמת,מגדל משה אביב
ב"כ המוכרת
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