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מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ

קול קורא מקוון להתקשרות בחוזה למתן
שירותי פיתוח ובניית פורטל ארגוני
"מוריה"( ,פונה בזאת בקולל קורא ללהתקשרות
"(
)להלן" :
בע"מ )ל ל
ירושלים "
ל
מוריה חברה ללפיתוח
בחוזה למתן שירותי פיתוח ובניית פורטל ארגוני )להלן" :השירותים"( ,הכל כמפורט במסמכי
הקול הקורא אשר מפורסמים באתר האינטרנט של מוריה בכתובת  www.moriah.co.ilוכן
במערכת הממוכנת בכתובת ./https://bids.dekel.co.il/moriah
כמפורט במסמכי הקול הקורא ,הליך זה מבוסס על משקל של  40%מחיר ו 60%-איכות.
משתתפים אשר עומדים בתנאי הסף הקבועים במסמכי הקול הקורא ,רשאים להגיש את
הצעתם ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,באמצעות המערכת הממוכנת .יש לעקוב אחר
הבהרות באתר האינטרנט של מוריה או במערכת הממוכנת.
שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום  7.12.21בשעה  12:00בצהריים ,באמצעות המערכת
הממוכנת בלבד.
את ההצעות ניתן להגיש עד ליום  20.12.21בשעה  12:00בצהריים ,באמצעות המערכת
הממוכנת בלבד.
מודעה זו הינה תמצית בלבד של הקול הקורא ועל המשתתפים לעיין בכל תנאיו טרם הגשת
הצעה כאמור .בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי הקול הקורא,
יגברו הוראות מסמכי הקול הקורא .מובהר ,כי לא מדובר במכרז ומוריה אינה מתחייבת לקבל
כל הצעה שהיא.
בכבוד רב,
מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
 -המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד -
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הזמנה להציע הצעות
 .1מוזמנות בזה הצעות לרכישת כלי הרכב הבאים:
עלייה לכביש מספר רישוי
456-76-602
3/2021
 .1סקודה אוקטביה החדשה  (999) DYNAMICאוט'
730-22-701
6/2019
 .2מרצדס  A-180החדשה  (1333) STYLEאוט'
548-23-101
1/2019
 .3יונדאי טוסון החדשה  (1999) PANORAMICאוט'
840-02-401
9/2019
 .4טויוטה קורולה החדשה  LOUNGEהיברידי ) (1798אוט'
485-12-501
1/2019
 .5סיטרואן ברלינגו  (1560) COMFORT PLUSדיזל ידני
282-27-601
2/2018
 .6סיטרואן ברלינגו  (1560) COMFORT PLUSדיזל ידני
448-91-901
7/2018
 .7טויוטה יאריס  (1496) SOLאוט' מהשכרה-החכרה
161-77-501
1/2018
 .8יונדאי איוניק היברידי  (1580) PREMIUMאוט' מהשכרה-החכרה
40-380-81
6/2017
 .9יונדאי טוסון  (1999) OPENSKYאוט'
15-995-86
2/2017
 .10סוזוקי באלנו החדשה  (1242) GLSידני
56-048-81
7/2017
 .11מיצובישי אאוטלנדר ) (1998) INTENSE (6+1אוט' מהשכרה-החכרה
192-87-901 12/2017
 .12רנו קפצ'ור  (1197) EXPRESSION PACKאוט' מהשכרה-החכרה
90-608-39
1/2017
 .13יונדאי אלנטרה  (1591) INSPIREאוט' מהשכרה
27-956-38
3/2016
 .14אאודי  Q-5קוואטרו  4x4 (1984) LUXURYאוט'
26-882-30 11/2016
 .15פורד פוקוס  (1498) TRENDאוט' מהשכרה-החכרה
73-946-54
3/2015
 .16מאזדה  (1999) EXECUTIVE (6+1) 5אוט'
71-612-34
7/2015
 .17פיאט דובלו  (1598) ACTIVE 1.6 VANדיזל אוט'
59-569-32
8/2015
 .18טויוטה קורולה  (1598) SUN FLDאוט' מהשכרה-החכרה
47-303-32
3/2015
 .19טויוטה קורולה  (1598) SUN CCאוט' מהשכרה-החכרה
43-401-32
3/2015
 .20טויוטה קורולה  (1598) SUNאוט' ממדינת ישראל
98-595-52
3/2014
 .21אאודי  A-8קוואטרו ) 4x4 (2995אוט'
11-631-32 12/2014
 .22יונדאי  (1591) INSPIRE I-35אוט'
75-867-11
4/2014
 .23פורד פוקוס  (1596) TRENDאוט'
13-526-31
 .24מיצובישי  HI-RIDERתא כפול  (2477) GL ESPדיזל ידני מהשכרה-החכרה 2/2014
30-274-31
6/2014
 .25יונדאי  (1591) INSPIRE I-35אוט' מהשכרה-החכרה
24-718-12
1/2013
 .26סקודה סופרב  (1798) ELEGANCEאוט' מהשכרה-החכרה
21-390-11
3/2013
 .27יונדאי  (1396) INSIGHT I-20אוט' מהשכרה
67-439-76
2/2012
 .28אאודי  A-6קוואטרו ) 4x4 (2995אוט'
83-513-75 11/2012
 .29מאזדה  (1999) EXECUTIVE (6+1) 5אוט' מהשכרה-החכרה
92-939-72
6/2011
 .30ב.מ.וו 4x4 (3000) X-5 .דיזל אוט' מיבוא אישי משומש
75-326-75
9/2011
 .31רנו מאסטר ) 3510) (6+1ק"ג( ) (2299דיזל ידני
64-069-71
6/2011
 .32מאזדה  (1598) ACTIVE 3אוט' מהשכרה
77-405-70
2/2010
 .33פולקסווגן גולף  (1390) HIGHLINEאוט'
89-240-73 10/2010
 .34יונדאי  (1396) GLI I-20אוט' מהשכרה-החכרה
96-210-71
2/2009
 .35קאדילק  (3564) CTSאוט' מיבוא אישי משומש
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 .2כלי הרכב מאוחסנים בחניון סנקאר מרכז הרכב גלילות במתחם פי גלילות רמת השרון )בוויז :סנקאר מרכז הרכב
גלילות(.
 .3החתום מטה יקיים התמחרות ממוחשבת ,אשר תערך ביום רביעי  8/12/2021בשעה  09:00בבוקר.
 .4ההתמחרות נעשית ממקום מושבו של המציע באמצעות מחשב או טלפון בעלי חיבור לאינטרנט.
 .5כל המעוניין להשתתף בהתמחרות יעשה זאת על ידי רישום לאתר בידספיריט בכתובתhttp://bidspirit.com/pgr :
לתמיכה ניתן ליצור קשר טלפוני ) 073-3744453בימים א'-ה' בין השעות .(9:00-18:00
 .6ההשתתפות בהתמחרות כפופה לאישור תנאי המכירה כפי שפורסמו בעמוד המכירה באתר בידספיריט.
 .7אין החתום מטה יודע את מצב כלי הרכב ואין הוא אחראי למצבם של כלי הרכב אשר יימכרו כל אחד בנפרד במצבם כפי
שהם ללא אחריות לטיבם.
 .8מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום מיד לאחר זכייתו על הסכם מכר שישלח אליו על ידי כונס הנכסים ולשלם בהעברה
בנקאית  10%מסכום ההצעה הזוכה.
 .9מציע שהצעתו תתקבל ויוכרז כזוכה ולאחר מכן יחזור בו מהצעתו יחוייב בתשלום  10%מגובה הצעתו.
 .10אין החתום מטה מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והוא יהיה רשאי למכור רק חלק מכלי
הרכב על פי שיקול דעתו המוחלט.
 .11מכירת כלי הרכב מותנית באישור הזוכה בתיק ההוצאה לפועל וכפופה לאישור כבוד רשם ההוצאה לפועל.

עפר פלס ,עו"ד  -כונס נכסים
פלס ,גרוהר ,רגב  -משרד עורכי-דין

