מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

מכרז מכירת כלי רכב משומשים מס'  / 02-2022ש
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לרכישת כלי רכב משומשים של
מקורות ו/או של חברת הבת של מקורות – שח"ם מקורות ביצוע בע"מ ,מסוגים שונים ומשנות ייצור שונות ,ובהם
רכבים תוצרת איסוזו ,טויוטה  ,פג'ו ועוד ,והכל כמפורט במסמכי המכרז.
קבלת מסמכי המכרז
הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום .מסמכי ההליך מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת
 WWW.MEKOROT.CO.ILתחת לשונית "מכרזים".
בנוסף ניתן לקבל את מסמכי המכרז במטה מקורות ברח' לינקולן  9תל אביב-יפו ,ובתחנת מקורות אשר – שער
העמקים.
לתשומת לב המציעים:
א .ח לק מכלי הרכב עברו תאונות במידת פגיעה שונה ,אולם בהתאם לתנאי הרכישה כלי הרכב ימכרו במצבם
הנוכחי בעת היותם מוצגים למכירה במגרש.
ב .המכרז מתייחס למכירת כל אחד מכלי הרכב המפורטים במסמכי המכרז כאל מכרז בנפרד ועל המציע להגיש
הצעה בנפרד לגבי כל אחד מכלי הרכב הנ"ל שברצונו לרכוש.
ג .ניתן לראות את כלי הרכב והנגררים בתחנת מקורות אשר  -שער העמקים ,וזאת בתאריכים  07.08.22עד
 14.08.22בין השעות  8.00עד  15.00וביום שישי ה  12.08.22בין השעות  8.00עד 13.00
ד .את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות לתיבת המכרזים הנמצאת במטה מקורות ,רח' לינקולן  9תל אביב-
יפו ,או לתיבת המכרזים הנמצאת בתחנת מקורות אשר – שער העמקים ,וזאת בתאריכים  07.08.22עד
 14.08.22בין השעות  8.00עד , 15.00ביום שישי ה  12.08.22בין השעות  8.00עד 13.00
ולא יאוחר מיום  14.08.22בשעה .15:00
ה .תשומת לב מופנית כי במכרז זה לא נדרשים המשתתפים לצרף להצעתם ערובה כלשהי לקיום הצעתם,
בכפוף לאמור ולמפורט במסמכי המכרז.
ו .תשלום דמי העברת בעלות יחול על הקונה בלבד.
ז .מחירי כלי הרכב יכללו מע"מ.
ח .לבירורים ,שאלות והבהרות ניתן לפנות עד לתאריך  11.08.22שעה  15:00למר איציק אסולין בטלפון
שמספרו .073-3523536
ט .מקורות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
http://www.mekorot.co.il
המודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה העברית והן בעיתונות בשפה הערבית
יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית

