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 רכב מהעירייה–הזמנה להגשת הצעות לרכישת כלי 

 
היו בשימוש העיריה לפי שעיריית בית שמש מזמינה בזאת הצעות לרכישת כלי רכב, 

 המפורט להלן:
תוקף  2009כ"ס דיזל טורבו מנוף + רמסע מודל  280טון  FA-55 18משאית דאף  .1

 , המנוף לא שמיש. 54-978-67, מס' רישוי  211,000קילומטרז  10/8/16רישוי 

 29/7/16תוקף  רישוי  1931 - 8רישוי  מס' 2008( מודל S- 100יעה אופני זעיר )בובקט  .2
 .850 –טון שעות עבודה  1.8משקל כולל 

 מספר 2010מודל  1300תא בודד+ארגז הייבר נפח מנוע  רכב פורטר טיפר .3
 . 82,000קילומטרז  26/5/17תוקף רישוי  74-469- 67  רישוי

מספר רישוי  2010מודל  1300תא בודד + ארגז הייבר נפח מנוע  –רכב פורטר טיפר  .4
 . 76,000קילומטרז  3/5/17תוקף רישוי  74-464-67

 מספר רישוי 2010מודל  1300ייבר נפח מנוע תא בודד+ ארגז ה –טיפר  רכב פורטר  .5
 . 105,000קילומטרז  3/11/16שוי בתוקף רי 74-516-74     

 מספר רישוי 2006מודל  2500ארגז סגור נפח מנוע  4X4רכב טויוטה היילקס ויגו  .6
 .303000קילומטרז  5/3/17רישוי בתוקף  14-095-60       

הגשת ההצעה מהווה הסכמה מוחלטת   AS-ISהרכבים מוצעים למכירה במצבם הנוכחי 
ובלתי חוזרת מטעם המציע לרכישת הרכבים במצבם הנוכחי וכי לא יהיו לו טענות כלשהן 

 ביחס לרכבים. בית שמשכלפי עיריית 
 

–רכב בנפרד )אין חובה לנקוב בהצעת מחיר ביחס לכל כלי -ההצעות יינתנו לגבי כל כלי
 רק ביחס לכלי הרכב שהוא מעוניין לרכוש(.הרכב והמציע רשאי לתת הצעת מחיר 

ביחס לכולם  צעה אוההעירייה תהא רשאית לקבל את ההצעה ביחס לחלק מהפריטים שב
הרכב תחול -ובהתאם, לחלק את הזכייה בין מספר משתתפים. עלות העברת הבעלות בכלי

 על הרוכש.
 

תעשיה צפוני בית שמש , בתאום עם  ניתן לראות את כלי הרכב במסוף האשפה איזור
 .0528396517טל:   גמנהל הרכב , מר מאיר סב

את ההצעה יש להגיש על טופס "הצעת מחיר" המצוי באתר העירייה או בלשכת 
 הסמנכ"ל.

 
הכניסה ול  45/2016  מכרז פומבי  –את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה , כשעליה מצוין 

 0021:: __ שעה 20.7.16לא יאוחר מיום  ל העירייה בלשכת סמנכ" – לתיבת המכרזים
 .בצהריים

 
 מהצעתו, להבטחת הצעתו. 10%על המציע לצרף ערבות בנקאית/המחאה בנקאית ע"ס 

 על מועד פתיחת תיבת המכרזים תבוא הודעה נפרד.
 .אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא

 
 

        ___________ 
 משה  אבוטבול        
  ראש   העיר          


