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 חדרים  חמישהת בדירזכויות לרכישת  הזמנה להציע הצעות

 כפר סבא , 5נרקיס האלוף עוזי ברחוב  וקמתהממ
 

לרכישת   .1 הצעות  להציע  הזמנה  בזאת  כ  72  זמני   'מס  הדירב  זכויות מפורסמת  של  לה    132  -בשטח  מ"ר 

צ להיות  של  ומעתידים  בשטח  חניה  בש  13.5דים  ומשטח  של  מ"ר  חום    2.8טח  בצבע  המסומנים  מ"ר, 

, כפר  5האלוף עוזי נרקיס  ברחוב  בבניין  עשרה  -בקומה השלוש  הממוקמת  בטיוטת תשריט בית משותף,

מ   הדוע הי  סבא, ב בלששומה  והר,  726חלקה    6433  גושכחלק  המקרקעין  רישום  תקווה  כת  )להלן:  פתח 

 . (AS-ISכפי שהוא ) מכר במצבוי הממכר י ."(הממכר"

וברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בממכר הכוללת את מסמכי ההצעה והרכישה ניתן לקבל  ח .2

ר,  , מגדל השח4ריאל שרון  משרד עורכי דין, מרח' א  -נדב לב  בכתובת  ,  , עו"ד נדב לבכונס הנכסיםבמשרד  

 .  076-5106350; פקס: 073-7925760גבעתיים, טל':  ,16קומה 

,  מהסכום המוצע  10%בשיעור של    בצרוף המחאה בנקאית  י במסמכי ההזמנה,בכתב, בנוסח המצו הצעות   .3

להגיש   סגורה,  יש  הנכסים  משרדלבמעטפה  מיום  ,כונס  יאוחר    למחיר.  12:00בשעה    15.3.2022  לא 

 . כדין, ככל שחל מע"מההצעה יתווסף 

  -  הבנקאית  צעתו התקבלה, המחאתושה  אחרלו תשובה ובין ל  בין לפני שניתנה  יע שיחזור בו מהצעתו,צמ .4

 . מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו ,. בכפוף לאמורתחולט

העניין, לרבות מצבו    על המציע לבדוק כל פרט מהותי ואחר הנוגע לזכויות בממכר הנרכשות על ידו, לפי .5

ימכרו  הממכבי  חריות כלשהי לגא  עצמו הח"מ מקבל על  אין  יזי והמשפטי.  הפ ו/או הזכויות בו, ואלה  ר 

ה ) במצבם  שהוא  כפי  )AS ISנוכחי  הנוכחי  ובמיקומם   )WHERE IS  שיאושר בהסכם  לאמור  בכפוף   ,) 

 יה.כיפה והגברשות האידי  על

את הזכויות    מר לעצמווהוא שוכל הצעה שהיא,    ביותר או  לקבל את ההצעה הגבוהה  מתחייב  ואינ הח"מ   .6

לאשר  נפרד ו/או  ם ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ במחרות בין המציעיית/התבלערוך מכירה פומ

גורם  הרכישה   הצעות   לנכון שימצאו  לכל  לקבלת  האחרון  המועד  את  לדחות  שלא    ו/או  להחליט  ו/או 

את לבטל  ו/או  כלשהי  להצעה  ההז  להיענות  העסקה  מנההליך  אישור  דעת ,  בטרם  שיקול  לפי    ו והכל 

 במסמכי ההזמנה.   מחייב הינו כאמור מנה הז הבלעדי. נוסח הה

 דמי תיווך.  ישלםהח"מ לא   דיני המכרזים. על הזמנה זו לא יחולו .7

 יפו. –רשות האכיפה והגבייה בתל אביב   אישורכל מכר כפוף ל .8

 
 נדב לב, עו"ד 

 סים כונס נכוקף תפקידו כבת
 עורכי דין  נדב לב, משרד

 
 
 
 


