חטיבת הכספים
מערך הנכסים

שירותי בריאות כללית  -אגודה עותומנית 611/99
הזמנה להציע הצעות
לרכישת זכויות שירותי בריאות כללית בנכס במרכז המסחרי ברח' שדרות הארץ  -כוכב יאיר
בהליך של מו"מ/התמחרות
שירותי בריאות כללית  -אגודה עותומנית ( ,611/99לעיל ולהלן" :כללית") ,מזמינה בזה הצעות לרכישת זכויותיה במסגרת
הליך של מו"מ ו/או בדרך של התמחרות ,בנכס המקרקעין המפורטים להלן (להלן" :הנכס").
תיאור הנכס וכתובתו
חלקה תת חלקה
גוש
זכויות חכירה מהוונות לא רשומות ביחידה בשטח של כ 92-מ"ר ,המצויה בקומת קרקע
120 8916
במרכז המסחרי שכתובתו שדרות הארץ ,מרכז אזרחי מסחרי בכוכב יאיר הידועה
גם כחלק מחלקה  120בגוש  ,8916המסומנת באופן סכמטי כיחידה מס'  10בטיוטת
בתשריט שנערך לצורך רישום עתידי של המרכז המסחרי כבית משותף.
 .1על כל מציע לבדוק בעצמו את הנכס וטיב זכויותיה של כללית ,והצעתו תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו הוא .המידע
דלעיל ניתן לצרכי הנוחות ובלא שכללית תשא באחריות כלשהי לנכונותו.
 .2להלן פירוט תנאי ההשתתפות בהליך מו"מ ו/או התמחרות:
 .2.1המציע צירף להצעה ,ערבות בנקאית או שיק בנקאי ,על סך של ( ₪ 50,000חמישים אלף  )₪לטובת "שירותי
בריאות כללית" .הערבות תיערך על פי נוסח הערבות המצורף להסכם.
 .2.2בידי המציע האישורים הנדרשים להתקשרות עם כללית ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים,התשל"ו.1976-
 .3ההצעה תוגש על ידי הגשת ההסכם כאשר הוא חתום בידי הרוכש הפוטנציאלי ומאומת ע"י עו"ד וכאשר פרטיו ופרטי
סעיף  4בהסכם מולאו.
 .4את ההצעה כשהיא חתומה על ידי המציע יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת ההצעות למשא ומתן הממוקמת במשרדי
הנהלת הבית של כללית בקומה  6מול חדר  ,633ברחוב ארלוזורוב  ,101תל-אביב ,עד ליום  ,21.1.2016בשעה 11:00
בבוקר.
 .5כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .6פנייה זו אינה מהווה הצעה וכללית אינה מתחייבת לקבל איזו הצעה שהיא .דיני המכרזים לא יחולו על פנייה ועל
ההצעות שתוגשנה.
 .7מכירת הזכויות בנכס כפופה ומותנית בקבלת אישור ההנהלה של כללית.
 .8לא ישולמו דמי תיווך ו/או עמלה כלשהי.
 .9את נוסח ההזמנה להציע הצעות וכן את נוסח ההסכם ניתן להוריד באתר האינטרנט של שרותי בריאות כללית
 ,www.clalit.org.ilלשונית  -מכרזים והליכי מו"מ.
 .10ניתן לתאם ביקור בנכס בטלפון מספר.09-8633211 :
שירותי בריאות כללית

