
 

 

 תאגיד השידור הישראליהזמנה להציע הצעות לרכישת מיטלטלין במתחם 

 במיטלטלין: זכויותהבזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת ן מזמי)להלן: "התאגיד"(תאגיד השידור הישראלי
פנסים, מצלמות, מדפסות, צלחות לוויין,  נגרר )כולל טסט(, מזגנים עיליים, מיכל סולר, במות הרמה, עגלות

 ועוד. י ברזל, צ'ילרים , מדפמוניטורים, אביזרי חשמל
 

 : "האתר"(.)להלן )החוטים( ירושלים 15המיטלטלין מצויים במתחם תאגיד השידור הישראלי, ברחוב תורה מציון 

 
( ובמקום AS-ISם )כמות שה בםבמצ ומכרייהמיטלטלין , וי מתחמי התאגידפינבמסגרת מכירה מתבצעת ה .1

 מהאתר תחול על הקונה.   ןימצאם כך שהאחריות על פינוי המיטלטליה

 27.12.18 מיוםלא יאוחר  המיטלטלין מושא ההצעה  מכלמובהר כי הקונה יהיה חייב לפנות את האתר  .2

הציוד , בלבדכללית מידע המתקבל מהח"מ, לרבות המידע במודעה זו, הינו לידיעה  לכ.אחה"צ 17:00בשעה 

  הפיזי. ו, ואינו פוטר את הקונה מבדיקת מצבהתאגידואינו באחריותו של  לא נבדק

באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת:  טפסי הצעה ונוסח חוזה לחתימהלהוריד את יתן נ

https://www.kan.org.il/tenders/  

 בתיאום מראש. 14:00-10:00בין השעות  16.12.18סיור באתר יתקיים ביום 

עם הפרטים הבאים: שם החברה, מספר עוסק   gilal@kan.org.il -פנייה לדוא"ל  להרשמה ולתיאום סיור יש לשלוח

 , מספר נוסף וכתובת דואר אלקטרוני.ניידמורשה, שם הנציג, מספר 

 .לא תאושר כניסה למתחם ללא אישור מראש

במשרדי התאגיד שברח' צלע ת הנמצאתיבת ההצעות ב תאגיד השידור הישראלי משרדי יש להגיש ב ותצעאת הה

המחאה בצירוף בצהריים,  12:00בשעה  23.12.2018לא יאוחר מיום , מודיעין, קומת הכניסה, וזאת 44ההר 

 ₪.   10,000על סך  תאגיד השידור הישראלי בנקאית לפקודת 

הליכי המכירה , או אם יגרום מציע נזק לאם מציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתותחולט,  ההמחאה הבנקאית

לרוכש אחר, כמו כן תשמש ההמחאה להבטחת קיום כל התחייבויות הקונה בהתאם לתנאי ההצעה וההסכם המצורף 

ההמחאה תוחזר לקונה בכפוף לקיום כל  .לה, לרבות עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לפינוי האתר מכל המיטלטלין

 על פי ההצעה וההסכם. וייבותיהתח

מציע כל רשאי לנהל מו"מ עם  התאגיד . מתחייב לקבל הצעה כלשהי או את ההצעה הגבוהה ביותר התאגיד אינו

א, לבקש ולקבל הבהרות לפני ולאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לקבל הצעות גם לאחר המועד האחרון הוש

ולרבות התמחרות פומבית  ,, בכל דרך בה ימצא לנכוןאו עם אחרים ,בין המציעיםאו התמחרות לקיים תחרות האמור, 

  או להורות בכל עת על ביטול או שינוי ההזמנה מכל סיבה שהיא./ו

 לא ישלם דמי תיווך או כל תשלום אחר למציעים או למי מטעמם. התאגיד

     וההסכם המצורף לה.  ,בהתאם ובכפוף לתנאי ההצעההמיטלטלין ימכרו 

         

 תאגיד השידור הישראלי        
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