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מכרזים
מכרז מספר תא48/2022/

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה
לבניית  90יח"ד במתחם לדיור מיוחד בפארק איילון ,אור יהודה

רשות מקרקעי ישראל )להלן" :הרשות"( ,מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל98-
שנים עם אופציה להארכה לעוד  98שנים ,בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
שטח במ''ר בערך מספר יח"ד
חלקה )בחלק(
גוש
מגרש
מתחם
90
04,33
61 ,101
6222
901
א
מחיר המינימום ,גובה הערבות לקיום ההצעה וגובה הוצאות הפיתוח יפורסמו בחוברת המכרז.
לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום אשר יפורסם בחוברת המכרז.
על המגרשים חלה תוכנית תמ"ל ,1046 /יעוד המגרשים הינו דיור מיוחד ,יתר פרטי המכרז
יפורסמו בחוברת המכרז.
חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום  .23/03/2022ניתן להוריד ולעיין
בחוברת ללא כל תמורה.
ניתן לקבל עותק של חוברת המכרז ודפי מידע אודות המכרז ,ללא כל תמורה ,במשרדי רשות
מקרקעי ישראל ,מנחם בגין  ,125קריית הממשלה ,ת"א ,טלפון  10 ,03-7632000ימים לאחר
מועד פרסום חוברת המכרז באתר.
זמני קבלת קהל :ב' ,ד'  ,13:00-8:00ב' .17:30-16:00
בעקבות הנחיות משרד הבריאות ,קבלת קהל תעשה אך ורק בכפוף להנחיות המפורסמות
באתר רמ"י לעניין זה.
את ההצעה יש להגיש על גבי נספח א' לחוברת המכרז ,בצירוף מסמכים רלוונטים כמתחייב
מתנאי המכרז.
לכל הצעה יש לצרף פקדון בערבות בנקאית /ערבות מחברת ביטוח בלבד בסכום כמפורט
במסמכי המכרז .מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית ,ההצעה תיפסל.
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך  23/05/2022עד השעה  12:00בצהריים.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל ,ביום ובשעה האמורים – מסיבה
כלשהיא  -לא תדון.
פרסום זה הינו לידיעה בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את הרשות בכל צורה שהיא ,לא מבחינת
תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו .התנאים המחייבים הם אלה אשר יופיעו בחוברת המכרז
על כל נספחיה.
על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.
בערבי חג וחול המועד לא תתקיים קבלת קהל.

אוניברסיטת בר-אילן

בקשה לקבלת מידע מספר 75/22
השכרת מבנה כיתות בצפת
לפקולטה לרפואה

מכרז פומבי מס' 02/2022

למתן שירותי מנהל אנרגיה אזורי במיקור חוץ
עבור אשכול רשויות שורק דרומי
.1

מועצה מקומית ג'ת

מ.מ .ג'ת מבקשת לקבל בזה הצעות מחיר
עבור המכרזים לפי הפירוט להלן:
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שם המכרז ומספרו מועד
אחרון
להגשה

מועד סיור עלות מועד אחרון
מציעים רכישת להגשת
המכרז שאלות
הבהרה
7/3/2022 5.000 6.3.2022
שעה
בשעה
10:00
ש"ח
12:00
חובה

פיתוח וסלילת
שכונת 16/3/22
כבישיםמכרז מס' בשעה
אלנתוש
14:00
9/2022
מתן שירותי
קליטה ,מיון16/3/22 ,
6/3/2022 500
אין
הפרדה והטמנה בשעה
בשעה
ש"ח
של פסולת /גזם 14:00
12:00
מס' 10/2022
6/3/2022
קול קורא מס' 16/3/22 2
בשעה
אין
אין
לניהול תכנון תב"ע בשעה
מתחמים 3+4
12:00
14:00
קול קורא
6/3/2022
מס' 16/3/22
 4יועץ נגישות
בשעה
אין
אין
תשתיות ,בשעה
מבנים,
12:00
14:00
סביבה ושירות
6/3/2022
קול קורא מס' 16/3/22 5
בשעה
אין
אין
יועץ הנדסי בהליכי בשעה
תכנון תב"ע
12:00
14:00
 .1התנאים המלאים והמחייבים של המכרזים וקולות
הקוראים נמצאים בחוברות שניתן לעיין בהן באתר המועצה
החל מיום .1.3.22
 .2מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ"ל המועצה.
בכבוד רב,
חאלד גרה  -יו"ר המועצה
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.5
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הזמנה להציע הצעות לרכישת מכונית

 .1מתבקשות הצעות לרכישת מכונית מסוג:

סוג הרכב מס' הרכב מועד עליה לכביש צבע בעלים קודמים
קיה
ספורטג'

140-91-201

01/2018

לבן

01

את הרכב ניתן לראות במחסני אי.טי.אם בכתובת :מתחם גלילות דרך נמיר )כניסה
מהעורף( ) 800מטר לפני צומת גלילות( טלפון 03-6494821 :בימים א'-ה' בשעות
 8:30-15:00וביום ו' בשעות .08:30-12:00

 .2ההתמחרות תתקיים ביום א' ,13.3.2022 ,בשעה  12:30באתר www.cars.bidspirit.com
או באתר .www.bidspirit.com
 .3ההנחיות להרשמה נמצאות באתר .להרשמה יש לגשת לאתר "בידספיריט" למכירה של
עו"ד דוד סופר .ברכב המבוקש יש ללחוץ על כפתור ההשתתפות.
 .4המכר מותנה בכך שהקונה יחתום על יפוי כוח בנוסח הקיים במשרדי הרישוי ,המסמיך את כונס
הנכסים להעביר את הבעלות ברכב על שם הקונה ,ככל שהקונה לא יעשה כן בעצמו.
 .5אין 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.
 .6המכר מותנה בכך שהקונה יחתום על ייפוי כוח בנוסח הקיים במשרד הרישוי המסמיך את כונס
הנכסים להעביר את הבעלות על שם הקונה ,ככל שהקונה לא יעשה זאת בעצמו.
 .7המכירה כפופה לאישורו של כב' רשם ההוצל"פ בתל-אביב בתיק הנ"ל.
דוד סופר ,עו"ד-כונס נכסים
רח' המסגר  55תל-אביב ,טל' ,03-5618550 :פקס03-5618551 :
E-Mail:dsoffer@dsoffer.co.il

 .1הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן
מבקשת לקבל מידע אודות מבנה מתאים להשכרה
לתקופה שלא תעלה על  5שנים לכיתות לימוד.
המבנה צריך להיות ממוקם במרחק שלא יעלה על
 600מטר ממבנה הפקולטה לרפואה הקיים ברח'
הנריאטה סולד  ,8צפת ,השטח המזערי הנדרש
 600מ"ר הכולל  11כיתות לימוד )כ"א  30מ"ר(,
אולם הרצאות של  250מ"ר ושטחים נלווים.
 .2המסמך המלא מופיע באתר המכרזים של
האוניברסיטה .http://tiful.biu.ac.il/michrazim
 .3את המענה יש להגיש לא יאוחר מיום 3.3.2022
)ל' באדר א' תשפ"ב( בשעה  12:00בצהריים
 .4לפרטים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני:
לטלפון
)או
michrazim.log@biu.ac.il
(03-5318717
 .5כל שינוי ,תיקון או הבהרה במסמכי הבקשה
יפורסמו באתר האינטרנט בלבד.
בברכה,
ועדת המכרזים
אוניברסיטת בר-אילן

הזמנה להציע הצעות לרכישת
נכס מסחרי בטבריה

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8
.9

מוזמנות בזה הצעות לרכישת נכס מקרקעין הרשום בחברה משכנת לב הגליל
ושות' וכן במנהל מקרקעי ישראל והנמצא ברחוב הבנים  – 11לב הגליל טבריה,
וידוע כגוש  15014חלקה  8מספרי נכס ) 13-16להלן" :הנכס"(.
הנכס נמכר במסגרת מימוש משכון והליכי כינוס נכסים המתנהלים בלשכת
ההוצאה לפועל בתל אביב וכפוף לאישור רשם ההוצאה לפועל.
הצעות בכתב יש להגיש במסירה אישית במשרדו של הח"מ עד ליום 31.3.2022
בשעה  12:00בצירוף המחאה בנקאית ערוכה לפקודת עו"ד אורי יונגד בגובה
 10%מסכום ההצעה.
מציע שהצעתו תתקבל והוא יחזור בו מהצעתו ,תחולט ההמחאה הבנקאית שניתנה
על ידו.
מציע שהצעתו תתקבל ,יחתום על חוזה בנוסח שניתן לקבל מראש במשרד הח"מ.
הנכס יימכר במצבו הקיים )  (AS ISוהאחריות לבדיקת כל הנתונים ,לרבות
הנתונים העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או התכנוניים ו/או המשפטיים הנוגעים
ו/או הקשורים בנכס )לרבות מהות הזכויות ,קיומם של רישיונות ו/או היתרי
בניה ,תשלומי אגרות למיניהם( מוטלת על המציעים ועליהם בלבד ועל חשבונם.
אין במסירת חוות דעת שמאי )ככל ותימסר( כדי להטיל אחריות כלשהי על השמאי
ו/או על כונס הנכסים ו/או מי מטעמם והאחריות הבלעדית לבדיקת הנכס ומכלול
נתוניו מוטלת על המציעים.
אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והוא רשאי
לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ו/או אחרים ו/או לקיים תחרות בין המציעים
ו/או לנקוט בכל הליך מכירה הוא בכל דרך ובכל מועד שימצא לנכון לפי שיקול
דעתו המוחלט ,לרבות הארכת מועד להגשת הצעות הח"מ יהא רשאי שלא להביא
בחשבון כל הצעה שלא תוגש באופן שנדרש לעיל.
המכירה כפופה ומותנית באישור רשם ההוצאה לפועל בת"א ועפ"י לוח זמניו.
לבירור פרטים נוספים נא לפנות לעו"ד ענבל מופקדי במשרד הח"מ.

אורי יוגנד ,עו"ד-כונס נכסים

רח' ויצמן  ,19גבעתיים טל 03-7320476 .פקס03-5711382 :

