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  SBגלילה / סורגי גלילה הזמנה להציע הצעות לרכישת שערי   :הנדון
i. :רקע 

מזמינה בזאת הצעות ( "החברה"רהט, בני שמעון ולהבים )להלן:  פארק תעסוקה משותףחברת עידן הנגב 
 כמפורט להלן:לרכישת שערי גלילה )להלן: הציוד( 

 
 כללי .1

בתיאום  5בבית עידן הנגב, רח' הקיימות  משרדי החברהבניתן יהיה לראות את הציוד הכללי  .1.1
 .8:00 - 14:00בין השעות  30/11/2022ועד ליום  20/11/2022מיום  החלמראש 

במעטפה  ילבמשרדי החברה בכתובת לעבלבד,  במסמך זה את ההצעה יש להגיש ע"ג טופס ההצעה .1.2
 שעליה ירשם "הצעה לרכישת ציוד".סגורה 

בלבד לתיבת ההצעות  במסירה ידנית 12:00בשעה  10/12/2022יום ההצעה תוגש לא יאוחר מ .1.3
 משרדי החברה.ב

 הצעה שתימסר לאחר מועד זה תיפסל. .1.4

הבהרות  .anat@bns.org.ilאלקטרוני  ניתן לפנות בשאלות ובבקשות להבהרה, בכתב בלבד לדואר .1.5
 .חברהחייבו את ה שינתנו בעל פה לא

 
 הוראות כלליות .2

ההמחאה  ,מהיקף ההצעה להצעת המחיר יש לצרף המחאה בנקאית בסכום השווה לעשרה אחוזים .2.1

התקבלה יחזור בו מהצעתו או במקרה שבו מציע  במקרה שמציע שהצעתו חברהתיפדה על ידי ה

 בדבר החברהימים ממועד קבלת הודעת  10ישלם את מחיר הצעתו בתוך  שהצעתו התקבלה לא

 .(ניתן לצרף להצעה גם מזומן במקום המחאה בנקאית)ו.זכיית

בשם המציע  מציע אשר הינו תאגיד יצרף להצעתו אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה .2.2

 וסמכותם.

עים מבדיקת יהמצ בכדי לפתור את החברהאין במידע הכלול במודעה ו/או בזה שיימסר על ידי  .2.3

 אחריות כלשהי למצבם. חברהמבלי שתהיה ל ( as is) ומכר במצביהציוד במצבם הנוכחי . הציוד י

המוצע למכירה  , או מכל מקום בו הציודהחברהבאחריות המציע למשוך את הציוד ממחסני  .2.4

ההעמסה ופינוי הציוד תעשה ע"י המציע  ,ימים ממועד מסירת ההודעה על זכייתו 10תוך  מאוחסן

פינוי הציוד ע"י הזוכה ממקום האחסון ייעשה באופן זהיר  הזוכה ,על חשבונו ועל אחריותו.

 או מי מטעמו. החברה תשתיות של הנחיות מנהל ה ומקצועי ועפ"י

מתחייבת לקבל את ההצעה  אינה החברההזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.  .2.5

י שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות, על פ והיא הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,

 התמחרות עם המצעים השונים או חלקם. לנהל משא ומתן או
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 :תיאור הציוד .3

 ראה נספח ב' .3.1

 פרטי ההצעה: .4

הצעת מחיר ליח'  כמות יחידת המידה תיאור הפריט

 )בש"ח(

הצעת המחיר 

 סה"כ

שערי גלילה / סורג 

תוצרת  SBגלילה 

HORMANN 

כולל מערכת מנוע 

 תואמת

  7  יח'

 

 פרטי המציע .5

  שם המציע

  טלפון

  חתימה

  תאריך

 

 

 אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי ההצעה, לרבות התנאים הכלליים. .5.1

 וראיתי את הציוד המוצע למכירה. החברהאני הח"מ ביקרתי במחסני  .5.2

 הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המפורטים לעיל . .5.3

 אני מצהיר בזאת כי: .5.4

 .יוד כללי שלגביו הצעתי הצעות מחירהנני מעוניין בקניית צ (א)

וללא גרימת נזק  ביכולתי לפנות את הציוד הכללי המוצעים כנדרש באופן זהיר מקצועי (ב)

 במהלך הפינוי.

לכל תנאי ההצעה,  אם הצעתי תתקבל במלואה או בחלקה, הנני מתחייב לרכוש את הציוד בהתאם .5.5

תוך התקופה הקבועה במסמכי  וזאת לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות שמצורף להצעתי,

 ההצעה.

ימים  10 תוך ני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאתיאם הצעתי תתקבל, הר .5.6

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי:

 ימים מתאריך קבלת הודעה על הזכיה. 7לבצע את התשלום תוך  (א)



 
 

מכירה מאוחסן המיועד ל או מכל מקום אחר בו הציוד החברהלמשוך את הציוד ממחסני  (ב)

ימים מתאריך קבלת  7ולקיחת הציוד על חשבוני ותוך  העמסת הציוד על גבי כלי הרכב כולל

 על הזכיה. ההודעה

 

 בברכה,

 סאנע )רו"ח(-עימאד אל

 במנכ"ל עידן הנג

 

 


