
ט"ז תמוז תש"פ
08 יולי 2020

לכבוד

ועדת קניות 

_______________

א.ג.נ,

הנדון: הצעת מחיר למכירת  משאית ביובית 

עיריית עפולה מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת רכב משא ביובית,  רכב 1.
משומש עפ"י התיאור הבא:

-DAF – רכב מסוג

-FA75250P430 -  דגם

שנת ייצור 1999-

מספר רישוי 32-579-15-

משקל כולל – 18,000-

מד אוץ – 331,000-

רשאים להשתתף בהצעה בעלי יכולת לרכוש את הרכב.2.

הצעות יש להגיש ע"ג מסמכי ההצעה אותם ניתן לקבל חינם במשרדי 3.
מחלקת רכש, קומת קרקע בבניין העירייה, רח' יהושוע 47 עפולה.

כל ההוצאות הכרוכות ברכישת הרכב לרבות העברתו על שם הקונה, הינם 4.
ע"ח הרוכש.

הרכב יימכר כמו שהוא (ASIS), העירייה אינה אחראית למצבו של הרכב.5.

את כלי הרכב ניתן לקבל במסירה מידית כנגד ביצוע מלוא התמורה 6.
(במחלקת הגבייה) ולאחר העברת בעלות.

על המציע לרשום את מחיר הצעתו כפי שמופיע בכתב ההתחייבות, ולא  7.
מינימום 30,000 ₪.

מועד סופי להגשה 19/07/2020 בשעה 12:00. 8.



.9.hatzaot_r@afula.muni.il את הצעת המחיר יש לשלוח לכתובת מייל

את הרכב ניתן לראות בתיאום טלפוני מראש עם גב' אורנית תעסה בטל'10.

04-6484211/201 

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביות או כל הצעה שהיא 11.
והיא רשאית (אך לא חייבת) לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או אילו מהם.

       ב ב ר כ ה,

     מיטל ארגמן 
חשבת אגף שפ"ע 

                                                                                

                                                                               תאריך: 
             ________________

לכבוד
וועדת קניות
עיריית עפולה

א.ג.נ,
כתב התחייבת (ההצעה)

בהתאם להודעת העירייה שפורסמה בעיתונים:
אנו/אני: ____________________ •

ת.ז/ ח.פ:____________________•

טלפון: _____________________•

לאחר שבחנו בחינה זהירה את תנאי ההצעה ומבינים אותם 1.
במלואם, מציגם לרכוש את כלי הרכב לפי המחיר שרשמנו בכתב 

ההתחייבות המצורף החתומים על ידי/נו.

אני מאשר כי הרכב נמכר לי במצבו הנוכחי, העירייה לא 2.
הצהירה כל הצהרה בדבר מצבו של הרכב והוא נרכש על 

אחריותי בלבד.



להלן המחירים לרכישת כלי הרכב המאושרים בחתימתי ע"ג כל 3.
הטפסים.

חתימת המציע: ________________   מס' טלפון נייד :  
_____________________

כתובת : ________________________ 
דוא"ל :____________________________

מחיר ההצעה בש"חתיאור

-DAF – רכב מסוג
-FA75250P430 -  דגם
שנת ייצור 1999-
מספר רישוי 32-579-15-
משקל כולל – 18,000-
מד אוץ – 331,000-


