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 מועצה אזורית משגב 

 כלי רכבלמכירת  26/2020מכרז מס' 

 "( מבקשת בזאת למכור כלי רכב מסוג המועצהמועצה אזורית משגב )להלן: " .1

  , תוצרת חברת מועצה אזורית משגב    , רישום קודם 13-331-19 מספר רישוי  משא אשפה בדחס .א

DAF  דגם , FAG75310  13/5/21 , תוקף הרישיון עד   2007יצור  , שנת ידני  תיבת הילוכים 

 ."(הרכבק"מ )להלן: "299500 ואשר גמע 6x2דיזל ,הנעה סמ"ק ,  9186  נפח מנוע,

 , תוצרת חברת מועצה אזורית משגב  , רישום קודם  52-814-84  , מספר רישוימשא אשפה בדחס .ב

DAF   דגם  FAG75310   נפח ,26/10/21ד ע , תוקף הרישיון2013 , שנת יצור ידני , תיבת הילוכים

 ."(הרכבק"מ )להלן: " 230,000  ואשר גמע ,   6x2,דיזל הנעה סמ"ק  9200 מנוע

 

 מעבר למראה החיצוני.  םו/או לבדוק אות םלא יהא ניתן להניע ,AS ISהנוכחי  םיימכר במצב יםהרכב .2

 

 רשאים להשתתף במכרז יחידים ו/או תאגידים הרשומים בישראל. .3

 

כים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז והמסמ .4

04-בטלפון  כספיםמשרדי אגף האו באמצעות אשראי/העברה בנקאית/צ'ק ב כאן – אמצעות אתר המועצהב

 שלוש מאות) ₪ 300, תמורת תשלום בסך של 15:30עד  9:00ה', בשעות -במועצה בימים א' 9902026

 .שקלים חדשים( שלא יוחזרו למציע

המועצה  לשכתהצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים שב .5

. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל 0051:שעה  2020.1115.לא יאוחר מיום 

 לא תידון.

 10%על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן בשיעור  .6

 –ליום )עשרה אחוז( מהצעתו. הערבות הבנקאית תהיה ערוכה לפקודת המועצה האזורית משגב ותהא תקפה עד 

1202.1.11. 

ש הצעה רשאי להשתתף טרוני. כל מגיהודעה על מועד פתיחת ההצעות תשלח לכל המציעים באמצעות דואר אלק .7

 .ZOOM, שיבוצע בשיחת בפתיחת המכרז

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות  .8

 מועדים ותנאים אחרים הנוגעים  למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט.

 האמור במסמכי המכרז גובר על נוסח זה.האמור לעיל מהווה תמצית תנאי המכרז ובכל מקרה  .9

 

 

 

 

 דני עברי

 ראש המועצה אזורית משגב
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