
 
 

 

 ט' טבת תשפ"ב
 2021דצמבר  13

 לכבוד 
 ועדת קניות 

 _______________ 

 א.ג.נ, 

 סקודה –רכב פרטי הצעת מחיר למכירת הנדון: 

 

,  פרטי מסוג סקודהרכב עיריית עפולה מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת  .1
 רכב משומש עפ"י התיאור הבא:

 
    M-1רכב מסוג  -
 סדאןסקודה סופרב  -
 3V34LD (00676-0772 )  -דגם  -
 04/2019 -מועד עלייה לכביש  -
 742-62-801 -מספר רישוי  -
 ק"ג 1970משקל כלל :  -
 כ"ס  150)בנזין( הספק  1395נפח מנוע  -
 תה"ל : אוטומטית  -
 5 -קבוצת רישוי  -
 6 -רמת אבזור בטיחותי  -
 כן –בקרת יציבות  -
 7 –כריות אוויר  -
 14 –דרגת זיהום אוויר  -
 מטאלי  קפה - צבע  -
 47384מד אוץ:  -
 

 רשאים להשתתף בהצעה בעלי יכולת לרכוש את הרכב.  .2

באתר העירייה, תחת  הצעות יש להגיש ע"ג מסמכי ההצעה אותם ניתן לקבל  .3

 ודרושים .  לשונית מכרזים



 
 

 

כל ההוצאות הכרוכות ברכישת הרכב לרבות העברתו על שם הקונה, הינם   .4

 ע"ח הרוכש. 

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

 ₪.  130,000מינימום 

 . 12:00בשעה  26/12/2021מועד סופי להגשה  .8

 . hatzaot_r@afula.muni.ilת הצעת המחיר יש לשלוח לכתובת מייל א .9

 , עפולה 10הרחוב הבוכרים  11:00בשעה  22/12/2021את הרכב ניתן לראות  .10

או כל הצעה שהיא   ראין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביות .11

 והיא רשאית )אך לא חייבת( לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או אילו מהם.

 

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה,            

 אגף שפ"ע           
 עיריית עפולה        

                                                                                 

 

 

 



 
 

 

               תאריך: ________________ 

 לכבוד 
 וועדת קניות 

 עיריית עפולה
 א.ג.נ, 

 
 

 כתב התחייבת )ההצעה( 
 

 להודעת העירייה שפורסמה בעיתונים:בהתאם 
 

 ________  _____אנו/אני: _______  •
 
 

 _ ________ ת.ז/ ח.פ:___________  •
 

 _ ___ ______ טלפון: ___________ •
 
 

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

 החתומים על ידי/נו.
 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 מחיר ההצעה בש"ח  תיאור 

   M-1רכב מסוג  -
 סקודה סופרב סדאן  -
 3V34LD (00676-0772 )  -דגם  -
 04/2019 -מועד עלייה לכביש  -
 742-62-801 -מספר רישוי  -
 ק"ג  1970משקל כלל :  -
 כ"ס  150)בנזין( הספק  1395נפח מנוע  -
 תה"ל : אוטומטית -
 5 -קבוצת רישוי  -
 6 - רמת אבזור בטיחותי  -
 כן  –בקרת יציבות  -
 7 –כריות אוויר  -
 14 –אוויר דרגת זיהום   -
 קפה מטאלי  -צבע  -
 47384מד אוץ:  -
-  

 

 

 

 שם המציע :__________________________ 

 

    _____________המציע: ____חותמת   /חתימת 

 

 ______ _ _______________   :נייד  מס' טלפון

 

   _____________________________ כתובת :

 

 _______________ _____________דוא"ל :__


