13

מכרזים

PJJQJVV
UJTP Q[TYaaaUJTPQ[Y`
TY_TT TZXXX
TPJYXZJQJYXZ  ZXY^
T VYXZU
TYXZUT
 T V 
 VYXZ
OOTTaO
VX[U]Ya[`]_bO
T
JVV
PJJQJYXZ
UJTP Q[TYaaaUJTPQ[Y`
Y_TT TZXXX
TJVV  ZXY^
  T    V   J  VV 
 TT
 T V
V
O 
VX]XU^ZXa\YXbOOOTTY^
T
JYXZ

ęđĝĤĠ ĘĞ ĞĕďđĐĘ ďčėĦĚ ĦđčđēĤč ĞďĚĘ ěĚĢĕđ ěđėĚ
25/2016 'ĝĚ ĕčĚđĠ ĒĤėĚ

:ěĚģĘďė ,ęĕďĘĕ ĕĜĎđ ĦđĤĕďĘ ĐģđĒēĦ ĕĦđĤĕĥ ěĦĚĘ
.12:00 ĐĞĥč 4.9.2016 ęđĕĘ ĞčģĜ ĒĤėĚĘ ĦđĞĢĐ ĦĥĎĐĘ ěđĤēČĐ ďĞđĚĐ .1
ěđėĚč 13:00 ĐĞĥč 27.7.2016 ęđĕĘ ĞčģĜ ,Đčđē ČĕĐ đč ĦđĠĦĦĥĐĐ ĤĥČ ,ęĕĞĕĢĚ ĥĎĠĚ .2
,đĔđ'ĢĕĠ Đď ĐĘČĕĢĤĎđ ĘđČĤ ęĥ-ĘĞ ĤģēĚ ĕĦđĤĥđ ĦđĕĦĥĦ ěĕĜč ,ĦđčđēĤč ĞďĚĘ ěĚĢĕđ
.134 Ħđčĕĥĕ Ĥďē 1 ĐĚđģ ,ĐĝďĜĐđ ĕđĜĕč ğĎČ ,A ěĕĜč
:đĦčđĦėĥ ěĚĢĕđ ěđėĚ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč ĒĤėĚĐ ĕėĚĝĚč ěĕĕĞĘ ěĦĕĜ .3
.ĐĞďđĚč ĞĕĠđĚĐ ďđģĤčĐ ĦČ ģđĤĝĘ ěĕĠđĘĕēĘ đČ www.weizmann.ac.il/michrazim
đČ 08-9346771 ěđĠĘĔč ĦđĕđĤĥģĦĐđ ęĕĒĤėĚ ğĜĞ ,ĥėĤĐ ğĎČĘ ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ ęĕĤđĤĕčĘ .4
.michrazim@weizmann.ac.il ĘĕĕĚč đČ 08-9346919 ĝģĠč
.Ĭ 400 Ęĥ Ėĝč ĒĤėĚč ĦđĠĦĦĥĐĐ ĕĚď ĦČ ęĘĥĘ ĥĕ ,ĒĤėĚĘ ĐĞĢĐ ĦĥĎĐ ĖĤđĢĘ .5
ĦČ ĞĢčĘ ěĦĕĜ ěĕĠđĘĕēĘ .ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč ĕČĤĥČ ĝĕĔĤė ĦđĞĢĚČč ĞĢđčĕ ęđĘĥĦĐ
ĐĘĐĜĚĐ ěĕĕĜč ,ĦđčđēĤč ĞďĚĘ ěĚĢĕđ ěđėĚ ĕďĤĥĚč ęđĘĥĦĐ
ĤēČĘ ,(ęĕĘđčģĦ ĦđđĢ) 108 Ĥďē ,ĐĜđĥČĤ ĐĚđģ ,ěđĔĝ ĥ"Ğ
ęđĘĥĦĐ .08-9342236 đČ 08-9342897 :ěđĠĘĔč ĕĜđĠĘĔ ęđČĕĦ
ĐČēĚĐ ĦđĞĢĚČč đČ ĕČĤĥČ ĝĕĔĤė ĦđĞĢĚČč đČ ěĚđĒĚč ĞĢđčĕ
ęđĘĥĦ ęđĕ ČđĐ ĐĜđĞĤĕĠ ďĞđĚĥ ĞďĚĘ ěĚĢĕđ ěđėĚ ĦďđģĠĘ
.ĒĤėĚč ĦđĠĦĦĥĐĐ ĕĚď
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ęĕĦđĤĕĥ ěĦĚĘ ĒĤėĚč ęĝĤĠĚ ĦđĠĦĦĥĐ ěĕĕĜĞč ĦđďĚĞ ĦĎĢĐĘ ĐĜĚĒĐ
ĕĤĕďĥĦ Ęĥ ĐģĠĐ đČ ĐĜėĐ ,ĐĜĚĒĐĘ Ĥĥģč ĕĘČĤĥĕĐ ĤđďĕĥĐ ďĕĎČĦĘ
ġđĤĞč Ħđĝē ĦđĞďđĐđ ĤđčĕĢĐ ĦĘĞđĦĘ ęĕĤĕďĥĦđ đĕďĤč ĦđĞďđĐđ ĦĚđĝĤĠ
ĐĕĒĕđđĘĔč ĦĕčĤĞĐ ĐĠĥč ġđĤĞčđ ĕĤģĕĞĐ ęĕĤđďĕĥĐ
- ěĘĐĘ) 2014-ď"ĞĥĦĐ ,ĕĘČĤĥĕĐ ĕĤđčĕĢĐ ĤđďĕĥĐ ģđēĘ 78 ğĕĞĝĘ ęČĦĐč
ĦĕĤēĝĚ Đďĕēĕ ĐĕĐĦ ("ďĕĎČĦĐ" - ěĘĐĘ) ĕĘČĤĥĕĐ ĤđďĕĥĐ ďĕĎČĦĘ ,("ģđēĐ"
ęĕĤĕďĥĦ ,ĦđĞďđĐđ ĦĚđĝĤĠ ĕĤĕďĥĦ Ęĥ ĐģĠĐĘđ ĐĜėĐĘ ĦĕČĤēČ ĐĕĐĦ ĤĥČ
ęĕĘĘė ĕĠĘ ,ęĤđčĞč ĤđďĕĥĐ ěĚĒ ĦĤĕėĚĘ ěėđ Ħđĝē ĦđĞďđĐđ ĤđčĕĢĐ ĦđĤĕĥĘ
ęĞ ĦđĢĞĕĕĦĐč ,("ĐĢĞđĚĐ" - ěĘĐĘ) ĕĘČĤĥĕĐ ĤđďĕĥĐ ďĕĎČĦ ĦĢĞđĚ ĞčģĦĥ
.ĕĘĘėĐ ĘĐĜĚĐ
04/2016 ĤĠĝĚ ĕčĘĥ đď ĕčĚđĠ ĒĤėĚ ďĕĎČĦĐ ęĝĤĠ ,2016 ĘĕĤĠČ ĥďđēč
ĦĚđĝĤĠ ĕĤĕďĥĦ Ęĥ ĐģĠĐ đČ ĐĜėĐ ,ĐĜĚĒĐĘ Ĥĥģč ďĕĎČĦĘ ęĕĦđĤĕĥ ěĦĚĘ
ęĕĤđďĕĥĐ ġđĤĞč Ħđĝē ĦđĞďđĐđ ĤđčĕĢĐ ĦĘĞđĦĘ ęĕĤĕďĥĦđ đĕďĤč ĦđĞďđĐđ
.("ĒĤėĚĐ" - ěĘĐĘ) ĐĕĒĕđđĘĔč ĦĕčĤĞĐ ĐĠĥč ġđĤĞčđ ĕĤģĕĞĐ
ĘĐĜĚĐ ęĞ ĦđĢĞĕĕĦĐč ,ĐĢĞđĚĐ ,ģđēĘ (2)(Ď)78 ğĕĞĝ ĦČĤđĐĘ ęČĦĐč
ĒĤėĚč ęďČ ĦđĠĦĦĥĐĘ ęĕĎĕĕĝ ěĕĕĜĞĘ ęĕĘĘė 7.6.16 ęđĕč ĐĞčģ ,ĕĘĘėĐ
.ęĕĤđďĕĥč ĦĚđĝĤĠĐ ęđēĦč ĦđĤēĦĐ ĦČ ęďģĘđ ęĕĜĕĕĜĞ ďđĎĕĜ ĞđĜĚĘ ĐĤĔĚč
ęďČ À "ęĝĤĠĚ" ĘĞ ĒĤėĚč ĦđĠĦĦĥĐ ĐĤĝČĜ ČĘ ,ęĕĘĘė ęĦđČĘ ęČĦĐč
ĕđĥĞĐ ,ěĦđĜ ČđĐĥ ĦđĤĕĥĘ đČ ģĠĝĚ ČđĐĥ ĤĢđĚĘ ,đĚĢĞĘ ĦĚđĝĤĠ ęĒđĕĐ
Ĥčď ČĥđĜ ĦČ ģđđĥĚĥ ĕĚ ĦČ đČ đĕĦđĤĔĚ ĦČ ęďģĘ đČ đĕģĝĞ ĦČ ęĝĤĠĘ
.ĤēČ ĤđčĞč ĦĚđĝĤĠĐ
,ĒĤėĚč ęĕĕĘČĕĢĜĔđĠĐ ęĕďďđĚĦĚĐ ďēČ ĥĕĎĐ ĐĦđČ ĦĕĘĐĜĚ ĐĤĕĦĞ ĦĤĎĝĚč
Ęĥ ĐģĕĚĞĚđ ĦĥďđēĚ ĐĜĕēč ęĕĕģĘ ĔĠĥĚĐ Ħĕč ĦĢĘĚĐ ĦČ ďĕĎČĦĐ Ęčĕģ
.ęĕĘĘėĐ ĕčĎĘ ěĐđ ĒĤėĚĐ ĕČĜĦ ĕčĎĘ ěĐ ĥĤďĜĐ Ęė
ĤđčĕĢĐ ĦČ ďĕĎČĦĐ ĦĢĞđĚ ĐĜĕĚĒĚ ,ĤđĚČė ĦĥďđēĚĐ ĐĜĕēčĐ ĖĕĘĐ ĖĤđĢĘ
ĦČĒđ ĒĤėĚč ęĝĤĠĚ Ęĥ đĦđĠĦĦĥĐĘ ĞĎđĜĐ Ęėč ,čĦėč ĦđďĚĞ ĐĕĜĠč ĎĕĢĐĘ
ĦđĤēĦĐ ĦČ ęďģĘđ ęĕĜĕĕĜĞ ďđĎĕĜ ĞđĜĚĘ ,ģđēč ĦĤďĎđĚĐ ĐĤĔĚĘ čĘ ęĕĥč
.ęĕĤđďĕĥč ĦĚđĝĤĠĐ ęđēĦč
ČĥđĜč ęĐĕĦđďĚĞ ĦĎĢĐč ęĕĜĕĕĜđĞĚĐ .ďčĘč ĕģĘē ĞďĕĚ ĐĘĕėĚ đĒ ĐĞďđĚ
ĕėĚĝĚč ĦđĞđčģĐ ĦđČĤđĐĘ ęČĦĐč ,ďčĘč čĦėč ęĦďĚĞ đĥĕĎĕ ,ěđďĜĐ
ĦčđĦėč ďĕĎČĦĐ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč ęĕĞĕĠđĚč ęĕČĘĚĐ ĐĜĚĒĐĐ
ĤđĚČĐ ěĕč ĐĤĕĦĝ Ęĥ ĐĤģĚ Ęėč ."ęĕĒĤėĚ ĕĚđĝĤĠ" ĦēĦ www.ipbc.org.il
.ĤčĎĕ ęĥ ĤđĚČĐ ęĕČĘĚĐ ĐĜĚĒĐĐ ĕėĚĝĚč ĤđĚČĘ ĐĞďđĚč
ĘĕĕĚĘ ,12:00 ĐĞĥč 2016 ĕĘđĕč 19 ,'Ď ęđĕĚ ĤēđČĕ ČĘ đĥĎđĕ ĦđďĚĞĐ
ěđĠĘĔč ĘĕĕĚĐ ĦĘčģ ČďđđĘ ĐĜđĠĐ ĦđĕĤēČč .ďčĘč ayalam@ipbc.org.il
.072-3905233
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הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש בשלמות
עליו בנוי החצי המזרחי של בית דו משפחתי בן שתי קומות
 הר גילה המושכר בשכירות משנה,22 ברח' משעול הסלעית
 מתכבדים הח"מ,27.06.2016 בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים )כב' השופט דוד מינץ( מיום
 עליו63603  מ"ר בגוש335  בשטח רשום של22 להזמין את הציבור להגיש הצעות לרכישת זכויות במגרש
 עם הממונה על01.06.1987  על פי הסכם חכירה מיום, חדרים בצמוד לחלקה סמוכה5 בנוי בית מגורים בן
:(" "הנכס: הר גילה )להלן,22  ברח' הסלעית,'א70024103  תיק ממונה,הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש
 המושכרות בדמי, שפוצלו וחלוקו ליחידות דיור, בארבעה מפלסים, הנכס הינו בית מגורים בן שתי קומות.1
.שכיורת חופשיים
 המידע בהזמנה זו כללי.(AS IS)  כפי שהם, המשפטי והתכנוני, זכויות המוכר בנכס יימכרו במצבם הפיסי.2
 על המציע. שוויו או כדאיות רכישתו, ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור בנכס,ביותר
 המצב המשפטי, לרבות זכויות המוכר בנכס בכל רשות רלוונטית,לבדוק בעצמו ועל חשבונו את מצב הנכס
 חיובי מיסים, לרבות דרישות כל הרשויות הרלוונטיות, כל התוכניות החלות בקשר עם הנכס,של הנכס
 המציע יידרש לחתום על הסכם מכר. וכל נתון אחר הנדרש על ידי המציע לשם הרכישה,אגרות והוצאות
.בנוסח שייערך ע"י הח"מ
אביב- תל,20  לידי עו"ד עדי בראונשטיין בכתובת לינקולן- ' הצעות תוגשנה למשרד חיים צדוק ושות.3
 בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית ברת,17:00  בשעה04.08.2016  וזאת עד ליום,6713412
 ערוכה לפקודת עוה"ד עדי01.02.2017  מסכום ההצעה ובתוקף עד ליום10% פירעון עם דרישה בגובה
.בראונשטיין
 המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים ואין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה.4
 או לקיים התמחרות בין מספר, או עם מספר מציעים, והם רשאים לנהל מו"מ עם מציע אחד,כלשהי
או/או לקיים התמחרות חוזרת ו/או להאריך מועדים ו/או לבטל את ההצעה ו/או עם אחרים ו/מציעים ו
. הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי,לשנות את תנאי ההזמנה
 תחולט הערבות, כאמור,או לא חתם על הסכם המכר/ זוכה שיחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא ו.5
. כפיצוי מוסכם,הבנקאית שמסר
 ממשרד חיים צדוק ושות' באמצעות פניה, את מסמכי המכרז והסכם המכר ניתן לקבל מגב' אלינור שגן.6
.Elinors@zadokco.co.il :בדוא"ל לכתובת
. מכירת הנכס כפופה לקבלת אישור של כב' בית המשפט המחוזי בירושלים.7
 נאמן בהקפאת הליכים-  עו"ד,אמיר פלמר
 ב"כ המוכרת-  עו"ד,עדי בראונשטיין
 עורכי דין,'אמיר פלמר ושות
'חיים צדוק ושות
03-3730650 :' פקס03-3730630 :'( ב"ב טל2.ר ק.ס. )מגדל ב1  דרך בן גוריון03-6254040 :' פקס03-6254000 :'אביב טל- תל,20 רחוב לינקולן
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