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  הנ"ל ו/או חלקן.   משאיותההריני להגיש הצעה לרכישת  .1

 

. הנני מאשר מגובה ההצעה 10%פרטי כרטיס אשראי לחיוב פקדון בגובה מצ"ב  .2

בחתימתי האלקטרונית, כי כרטיס האשראי הנ"ל יחוייב במידה ואזכה בהתחרות ו/או 

 .במקרה ואחזור בי מההצעה

 

ידוע לי ואני מתחייב באופן בלתי חוזר כי במידה ואחזור בי מהצעתי ו/או לא אפעל  .3

 מסכום הזכייה, וזאת 10%כמפורט לעיל, אהיה מחוייב לשלם לכונס הנכסים סך של 

באופן מיידי. במידה ולא אעשה כן יהיה כונס הנכסים רשאים לנקוט כנגדי בהליכים 

לגביית הסכום הנ"ל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד האחר להם זכאי כונס הנכסים עפ"י 

 דין. 

 

ידוע לי כי כונס הנכסים יהיה רשאי לקיים התמחרות אינטרנטית ו/או פרונטאלית  .4

ל דעתו, ולא תהיה לי כל טענה לגבי אופן ניהול הנ"ל, לפי שיקו משאיותלמכירת ה

 המכירה. 

 

ידוע לי שכונס הנכסים אינו מחוייב לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.  .5

ידוע לי שכונס הנכסים יהיה רשאי לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, אינטרנטית 

ת חוזרת, גם לאחר כונס הנכסים יהיה רשאי לקיים אף התמחרוו/או פרונטלית. 

חתימת הסכם המכר ע"י המציע ו/או להאריך המועד להגשת הצעות ו/או לבטל את 

 הליך ההתמחרות, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של כונס הנכסים. 

 

במידה ואזכה בהתמחרות, יהיה לכונס הנכסים שיקול דעת, והוא רשאי ידוע לי כי  .6

רשאי לפרסם התמחרות חוזרת, ים שלא לאשר המכר. במקרה כזה יהיה כונס הנכס

כשמחיר ההצעה שלי יהיה המחיר ההתחלתי, והצעתי תחייב אותי גם בהתמחרות 

 החוזרת.

 



-ASא )והפיזי והמשפטי כפי שה םבמצב ומכרוכל המותקן עליה יי משאיותהי ידוע לי כ .7

IS) אחראי  ומוטלת עליי בלבד. ידוע לי שכונס הנכסים אינ םולמצב םוהאחריות לבדיקת

הפיזי ו/או המכני  םו/או למצב והמותקן עליה משאיותהו/או מודע לתקינות ושלמות 

, באם גלוי ו/או המותקן עליה משאיותו/או המשפטי ו/או הרישוי ו/או לכל פגם אחר ב

ללא אחריות  as-is)א )יכפי שה המכר במצבוכל המותקן עליה ת משאיותהו/או נסתר. 

ו/או להיקף הקילומטרז', שייתכן ואינו משקף את היקף  לתקינות ולטיב תהכונס

  הקילומטרים האמיתי. 

 

לבדיקת מצבה  בתוקף, ואחריותהינו  משאיותלא ידוע אם רשיון הרכב שצורף ביחס ל .8

 מוטל על המציע.  משאיותהרישומי של ה

 

מותנית באישור כונס  משאיותידוע לי כי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת וכי מכירת ה .9

 הנכסים, הזוכה, וראש ההוצל"פ. 

 

 הצעות יש להגיש לא כולל מע"מ.  .10

 

 הליכי המכר אינם כפופים לדיני המכרזים.    .11

 

, בנוסח הקיים משאיותהמכר מותנה בחתימת הקונה על ייפוי כח לצורך העברת בעלות ב .12

 הרישוי. במשרד 

 

 גרש סנקאר אשדוד.  במ משאיותניתן לראות את ה .13
 

 .   03-7513944ניתן לקבל פרטים נוספים במשרד כונסת הנכסים עו"ד ורד אורון, טל.  .14

 

 שם המציע: ______________________________

 ת.ז / ח.פ:  ______________________________

 כתובת:  ________________________________

 דוא"ל:  ________________________________ 

 טלפון:  ________________________________ 

 פקס:  _________________________________

 

______________      ___________         

 תאריך              חתימה                  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


