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 תנאי מכירה
 

ידוע לי/לנו כי אם אחזור מהצעתי או אם אסרב לחתום על הסכם בנוסח שנקבע על ידי  .1
כונסת הנכסים לאחר אישור הצעתי, תחולט הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי , לפי 

מבלי העניין. מוסכם עלי כי הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק. זאת 
 לגרוע מזכות כונס, הנכסים לכל סעד נוסף על פי כל דין ו/או הסכם לרבות סעד של אכיפה.

ידוע לי כי האחריות לבדיקת הציוד, תקינותו וכל נושא הקשור בו, מוטלת עלי וכי אין  .2
כונסת הנכסים ו/או מטעמה אחראים למצבו וכי ייתכן שחלק הימנו אינן תקין או פועל 

( וממקומו בעת המכירה As is – Where isר כפי מצבו הפיזי והמשפטי )כהלכה. הציוד נמכ
והאחריות לבדיקת כל העניינים הקשורים בו מוטלת עלי, לרבות בדיקת הנתונים 
העובדתיים ו/או הפיזיים ו/או הטכניים ו/או המכניים ו/או הרישויים הנוגעים והקשורים 

 בציוד האמור לעיל.

 יינתנו אחריות, תקינה, תמיכה או שירות. ידוע לי כי לציוד הנמכר לא .3

ימים מיום אישור הצעתי זו, אם תאושר, ע"י כונסת הנכסים ורשם  3ידוע לי כי תוך  .4
ההוצאה לפועל )המאוחר מביניהם(, אשלם את מלוא התמורה, בהמחאה בנקאית ערוכה 

 לפקודת כונסת הנכסים או במזומן או בהעברה בנקאית לחשבון הכינוס. 

פריט זה או אחר ממצבת הציוד אשר כן ידוע לי , כי לא יהא בהיעדרו ו/או בהסרתו של  .5
לגביו מתייחסת הצעתי זו, כדי לגרוע מהתחייבותי לרכוש את כל יתר הפריטים המפורטים 

 בטבלה.

ימים מיום אישור הצעתי  10אני מתחייב לפרק ולפנות את פרטי הציוד הנרכש על ידי תוך  .6
ר מביניהם(, וזאת זו, אם תאושר על ידי כונסת הנכסים ו/או רשם ההוצאה לפועל )המאוח

בכפוף לפירעון מלא של כל התמורה. לא יפונה הציוד תוך המועד האמור, תהא כונסת 
הנכסים רשאית, אך לא חייבת, לפנות לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל חשבוני. ידוע לי כי 
כונסת הנכסים לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לי בעקבות כך, בין ישיר 

 אני מוותר על כל טענה ו /או תביעה כלפי כונסת הנכסים במקרה כזה. ובין עקיף ו

ידוע לי כי קבלת ההחזקה בפרטי הציוד הנרכש על ידי /ידינו תתבצע רק לאחר פירעון מלוא  .7
התמורה, לרבות תשלום מע"מ ו/או כל תשלום נדרש לרבות בגין עיכוב בפינוי הציוד ככל 

סים. קבלת ההחזקה בציוד והעברת הזכויות בהם שיידרש וכיוצא באלו, בידי כונסת הנכ
תתבצע בדרך של מתן אישור כונסת הנכסים על כך, לאחר אישור רשם ההוצאה לפועל ועל 

 פיו.

ידוע לי כי ממועד אישור המכירה על ידי רשם ההוצאה לפועל, יחולו האחריות והעלויות  .8
ביטוח, האחסון, הפירוק, בגין פרטי הציוד עליי בלבד, לרבות ומבלי לגרוע , עלויות ה

 ההובלה, השילוח וכיוצא באלו.

ידוע לי כי כל שינוי , תיקון , הסתייגות או תוספת שיעשו על ידי, בין בגוף ההצעה ובין  .9
במסמך נפרד , לא יחייבו את כונסת הנכסים, ועלולים לפסול את ההצעה. באם שינוי , 
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תי לאחר אישור הצעתי על ידי תיקון, הסתייגות או תוספת כאמור יביאו לפסילת הצע
להצעה זו, ותחולט הערבות הבנקאית או השיק הבנקאי, לפי  3כונסת הנכסים ויחול סעיף 

 העניין.

ידוע לי כי המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים, וכי כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל  .10
י שיקול את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, כונסת הנכסים תהא רשאית לפ

דעתה הבלעדי, לנהל מעין מכרז , מו"מ, הליך של התמחרות עם המציעים או חלקם בנוגע 
לציוד המוצע כולו ו/או חלקו, וכן הליכי התמחרות חוזרים, לרבות ביחס לתנאי המכר, 
והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל שום הצעה ו/או להפסיק המכירה בכל שלב 

  האריך המועד להגשת הצעות.שהוא ו/או להקדים ו/או ל

ידוע לי ככל שעל פי שיקול דעתם של כונסי הנכסים תתקיים התמחרות ו/או מו"מ אשר  .11
, אזי אהיה מחוייב גם 2במהלכם ו/או בעקבותם אשפר את הצעתי הנזכרת לעיל בסעיף 

 לגבי הצעתי המשופרת בתנאים בטופס זה.

ווים הצעה או התחייבות למכירת ידוע לי כי מסמכי ההזמנה, לרבות פרסום, אינם מה .12
 הנכסים או כל התחייבות שהיא מצד כונסת הנכסים.

המידע הנמסר בהזמנה להציע ו/או במסמך זה ו/או בכל מידע שיימסר על ידי כונסת  .13
הנכסים ו/או מי מנציגיה, לא נועד להוות מצג לגבי כל עניין הקשור לציוד ו/או שוויו ו/או 

 יות כונסת הנכסים. כדאיות רכישתו  ואינו באחר
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