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 ראשל"צ

  :למכירה תנאים

 .השתתפות במכירה זו אסורה על עובדי עירייה והחברות העירונית בעיר ראשון לציון

  ., אין החברה אחראית למצבם של הגרוטאותות ו/או בסמוך לואות מונחות במגרש הגרוטאכל הגרוט

במצב עמידתן ככל שיידרש גם ות אלפנות את הגרוטעל המציעים ובאחריותם לאחר שיוכרז מי הקונה עפ"י ההצעות שיוגשו, 
 .ימי עסקים מיום ההודעה של החברה 5על חשבונו תוך פינוי והחזרת גרוטאות נוספות ממקומן ולמקומן חזרה 

 61ז'בוטינסקי , במשרדי החברה בסיור ההצעות יתקבלו עד שעתיים לאחר הסיור על טופס שהחברה תפיץ לרוכשים הפוטנציאלים
 .תשבוחל במעטפות סגורותראשל"צ, 

 פריט בודד עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.כהמכירה תתבצע כקבוצה ו/או 

ם החברה בחרה למכור לו אות גם עפ"י מחיר הגרוטאה הבודדת כפי שיציע גם אכל רוכש פוטנציאלי יתחייב לרכוש את הגרוט
 אותה בלבד ו/או חלק מהרשימה.

 ור רק חלק מכלי הרכב.החברה תוכל לנהל תחרות בין המציעים או חלקם ולמכ

יחולט עבור המקדמה ות אותן הוחלט למכור שיק א, במידה ולא אפנה את הגרוטכמקדמה הכוללת מהצעתי 10%מצ"ב שיק ע"ס 
 החברה לביטחון.

 ההצעה תחשב הגבוה מבין הסכומים הרשומים או בשיק או בשורת סה"כ ההצעה בטבלה מעלה.

 המכירה תתבצע בתשלום אחד מזומן.

 .לפירוק ו/או גריטהיכולות לשמש כרכב כשיר לנסיעה, הן נועדו  לאו שיונם בוטלי, רמהכביש הורדו"ות "אלי כי הגרוטידוע 

 קראתי, הבנתי את הר"מ ולראיה זהו שמי וזו חתימתי,

 שם:_______________                                        חתימה:__________________

 הצעת מחיר בש"ח מיקום שנת ייצור צבע יצרן 

  מעויין שורק 1996 אפור וולבו 1

  מעויין שורק 1997 בז מאזדה 2

  מעויין שורק 2009 כסף שברולט 3

  מעויין שורק 1999 בז מאזדה 4

  מעויין שורק 2007 לבן שברולט 5

  מעויין שורק 2006 תכלת סוזוקי 6

  מעויין שורק 2011 כחול סיטרואן 7

  מעויין שורק 2004 אפור סיטרואן 8

  מעויין שורק 2004 כסף פורד 9

  מעויין שורק 2007 לבן מרצדס 10

  מעויין שורק 2012 כסף אופל 11

  מעויין שורק 2008 לבן קטנוע 12

  מעויין שורק 1995 אפור וולבו 13

  מעויין שורק 1997 אדום דייהטסו 14

  מעויין שורק 2003 לבן קאיה 15

  מעויין שורק 2003 אפור פיגו 16

  מעויין שורק  אפור קטנוע 17

  מעויין שורק 2008 כסף דייטסו 18

  גולדה מאיר 2012 אפור סוזוקי 19
  סה"כ הצעה לגרוטאות


