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 34-811-49  מס' רישוי (NEW SUPERBסקודה סופרב )צעה לרכישת ה - 3/2019קבלת הצעות נדון: ה

 להלן:"הרכב"()

 

מועד עליה לכביש , (NEW SUPERBסקודה סופרב )אחר שראיתי ובחנתי את הרכב שבנדון: ל .1

רישוי עד לחודש  ק"מ 170,000-נסע לפי רישומי מד האוץ כשלל מערכת ניווט הכו, 11/2015

)לרבות  ניתן היה לבדוק אותושבעומר ובדקתי ככל  (17)צבר  , בחנייתו ליד מוקד המועצה10/2019

, אני מציע לקנות אותו במצבו המכני והכללי ולא אטען לגבי צלום רשיון הרכב המוצג על חלונו(

 או נסתרים המצויים ושימצאו ברכב. לויים ו/גפגמים 

 

  ש"ח,  70,000_____ ש"ח לסכום המינימלי של __תוספת של:____תמורה לרכב אני מוכן לשלם ב .2

 

 ש"ח(. _________________________)במילים: ובסה"כ את הסכום של:____________ ש"ח 

 

אישור בוספות שיוגשו וקבלתה מותנה דוע לי כי הצעתי זו תבחן על ידי המועצה ביחד עם הצעות ני .3

 של המועצה ובהיותה ההצעה המיטבית. 

יד לאחר שהמועצה תודיע לי, לכתובתי ולטלפונים שלהלן, כי הצעתי התקבלה, אדאג להגיע מ .4

שעות, לשלם את התמורה במזומן או בהמחאה בנקאית כן  72משרדיה, בשעות העבודה, בתוך ל

ציג נלשם ביצוע העברת הבעלות ברכב על שמי שתעשה ביחד עם  הפקיד בידיה את הסכום הנדרשל

רישום הבעלות על שם הזוכה, מיד לאחר התשלום, הינו  ידוע לי כיהמועצה, מיד לאחר התשלום. 

 .חובה

יד לאחר התשלום והעברת הבעלות ברכב על שמי תמסור לי המועצה את מפתחות הרכב ואני מ .5

 דאג לפנות אותו מיידית מחנייתו. א

 המחאה בנקאית/ערבות בנקאית בתוקף לשלושה חודשיםהבטחת הצעתי זו אני מצרף בזה ל .6

. המחאה/ערבות  זו תוחזר לי על ידי המועצה באם הצעתי ש"ח 8,000של לפקודת המועצה בסכום 

 תתקבל.  ל חשבון התשלום המוזכר לעיל באם הצעתיעלא תתקבל והיא תשמש כמקדמה 

דוע לי כי במידה ואחזור בי מהצעתי לאחר שהיא תאושר על ידי המועצה לא תוחזר לי המקדמה י

 שילמתי והיא תשמש את המועצה לכיסוי ההוצאות שנגרמו בגין הליכי המכירה שבוטלה.ש

ידוע לי כי אין להפקיד המחאה אישית וכי במידה ולא אצרף המחאה בנקאית ו/או ערבות בנקאית 

 י תיפסל ולא תידון כלל.הצעת

   

 כבוד רב, ב        

 

________________________________ _______ 
 מס' זהות                                  ם פרטי ומשפחה,       ש

 

___________________ ____________________ 
 לפון בבית               טלפון בעבודה              טלפון נייד ט

 

___________________ ____________________ 
 חוב                 מס' בית                  עיר                מיקודר

 


