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מרכז ב כושרהחדר מ ) להלן: האופניים( גאופני ספינינ 30לרכישת  מחיר לקבלת הצעותהזמנה 

 בראשון לציוןפרס נובל )מערב(   360 הספורט  
 

מזמינה "( החברה העירוניתהחברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ )להלן: "

 כמפורט להלן:  אופניים 30  לרכישת הצעותלהגיש את בז

 בצבע אפור שחור.  Schwinn ic proהאופניים הם מסוג  .1

פרס נובל )מערב(  "360הספורט "במרכז  11.202229. שלישיביום ניתן לראות אופניים האת  .2

מרכז ")להלן:  12:00-10:00בין השעות ראשון לציון,  2האוניברסיטה ש"ד בכתובת: 

 ("הספורט

 15:00-09:00: בין השעות, ה' -בימים א' רכז הספורט למניתן לפנות  ,נוספים לקבלת פרטים .3

 דואר אלקטרוני בכתובת: באמצעות או/ו 2611985-050 :ספרושמבטל' 

avnert@hironit.co.il   

 מחירההצעת את ה זו ומסומן כנספח א'. נג טופס ההצעה המצורף להזמהמציע יגיש הצעתו ע" .4

 בכתובת: אלקטרוניהואר דאמצעות הב אבנר טויטומר מנהל מרכז הספורט ליש לשלוח 

avnert@hironit.co.il  יש  לאשר בטל' בדיוק 0021:שעה ב 12.202260. לא יאוחר מיוםעד .

 נתקבלה במשרדי החברה העירונית.  שההצעה 050-2611985: שמספרו

  הצעות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא יתקבלו. .5

לא תתקבל הצעה עבור יחידה  בצוותא.האופניים  30יובהר כי ההצעה שתוגש תהא עבור   .6

 אחת. 

לפיכך אינה מנפיקה חשבוניות אלא המציע מאשר שידוע לו כי החברה העירונית הינה מלכ"ר,  .7

 קבלות בלבד.  

אשר רשאי בדבר מורשי החתימה  גיד יצרף להצעתו אישור רו"ח/עו"דמציע אשר הינו תא .8

 . בשם המציעלהתחייב 

( מכל בחינה שהיא As-Is) הםכפי ש םבמצבהאופניים ירכוש את  הזוכהוימכרו  האופניים .9

לאחר שערך כל  ("האופנייםמצב )להלן: " מבחינה מכאנית, טכנית, פיזית ומשפטית ,לרבות,

ו/או מטעמה, בלי שנעשו כלפיו מצגים כלשהם על ידי החברה העירונית ומבדיקה שנדרשה לו, 

אין ולא יהיו טענות מכל מין וסוג שהוא  זוכהול ,מבלי שהסתמך עליהם -וככל שנעשו כאלה

לרבות, בקשר עם מצב , האופנייםכלפי החברה העירונית ו/או מי מטעמה בגין ובקשר עם 

 באופניים.טענות בדבר פגמים גלויים ו/או נסתרים כלשהם  זוכהובכלל זה לא יהיו להאופניים 

 בדיקה מכאנית ו/או כל בדיקה רלוונטית אחרתבעצמו ועל חשבונו לבצע  כה יהא רשאיהזו .10

על כל מוותר הוא בזאת  בדיקה, שלא לבצע זוכהבחר הככל ש(. "הבדיקה") להלן: לאופניים 

למען הסר  האופניים.מכאני ומשפטי של  הפיסים טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר למצב

יקויים שיימצאו, אם העירונית אינה מחויבת ואינה מתחייבת לתקן לספק יובהר, כי החברה 

 . As Isכאמור  זוכהל ויימסר האופנייםוכי  ,בבדיקה יימצאו

 בורמלוא התמורה ע העברתלחתימה על חוזה הרכישה ו זוכה בכפוףתועבר ל באופנייםהחזקה  .11

 הנקוב בהצעה הזוכה וכקבוע בחוזה הרכישה.בהתאם למחיר האופניים 

mailto:avnert@hironit.co.il
mailto:avnert@hironit.co.il


האופניים מחדר הכושר את באופן עצמאי  הזוכה יידרש להוציא למען הסר ספק יובהר כי,  .12

תשלום ב לשאתימים ממועד החתימה על חוזה הרכישה ו( 7)בתוך שבוע  במרכז הספורט

 האופניים מחדר הכושר במרכז הספורט. הוצאת קשר עם גין ובב הכרוכות ההוצאות

מרכז ייעשה באופן זהיר ומקצועי ועפ"י הנחיות מנהל  הכושרמחדר ע"י הזוכה האופניים פינוי  .13

  הספורט ו/או מי מטעמו. 

ביותר, או הצעה כלשהיא והיא גבוהה ההחברה העירונית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  .14

לקיים התמחרות,  , כולם או חלקם, או להפסיקו רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים תהא

פשר השלמת פרטי ההצעה, לדחות או לבחור באיזו מההצעות לקבל הצעה אחת או יותר, לא

 וכן לפצל את ההתקשרות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 

גוברות על האמור   הרכישה אשר ייחתם עם הזוכה כי הוראות חוזה למען הסר ספק יובהר .15

 .בהצעה זו

וברורים לו וכי יפעל עפ"י המציע בהגשת הצעתו מצהיר כי קרא את התנאים והם מובנים  .16

 התנאים המפורטים לעיל במידה והצעתו תזכה.

הזמנה זו אינה מהווה מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה, ויש לראות בה אך ורק הזמנה בדבר  .17

 האפשרות להציע הצעות כמבואר לעיל. 

 
 בכבוד רב,        

 אלי פולק, מנכ"ל        

החברה העירונית ראשון לציון 

 לתרבות ספורט ונופש בע"מ 

 

 

 

  

 
 

 

   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 נספח א'

 לכבוד

 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

 ("החברה  העירונית")להלן : 

 

 אדון/גברת נכבד/ה,

 המחירטופס הצעת הנדון: 
 

במרכז  כושרהחדר מ ) להלן: האופניים( גספינינאופני  30לרכישת  מחיר הזמנה לקבלת הצעות
 פרס נובל )מערב( בראשון לציון  360הספורט   

 

 

 .₪________________  הנו גאופני ספינינ 30רכישת  עבור המחיר המוצע

 

 .ובמילים: _______________________________

 

 

  או מנפיקה חשבונית  אינה גובה מע"מידוע לי כי החברה העירונית היא מלכ"ר, ועל כן
 מס בגין התקבול, אלא קבלה בלבד. 

 

 :המציעפרטי 

 __________________________________ שם המשתתף:

 ________________________________________ כתובת:

 טל:___________________________________________

 כתובת דואר אלקטרוני:_____________________________

 
 


