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  . (להלן: "הכס") לרכישת הכס שבכותרתבלתי חוזרת הריו מתכבדים להגיש בזאת הצעה 

  פרטי המציע 

  ____________________________________________________  ותעודת זהות מלא שם 

  ____________________________________________________     : כתובת

  ________ ____________ (ייד)  ___________________________     : טלפוים

 ________ ____________________________________________    דוא"ל: 
  

  סכום ההצעה 

₪          בתמורה לרכישת זכויות הבעלות בכס הריי להציע סכום של  
(להלן:    )                  (במילים:  

  ). "סכום ההצעה"
  

  : מההצעה  10% – (מחק את המיותר)  בקאיערבות בקאית / שיק 

לפקודת: צבי פפרברג, עו"ד   ערבות בקאית / שיק בקאי    (מחק את המיותר)  הריי מצרף בזאת להצעתי
   ,       משוך על בק       מספר 
₪                סך  על       סיף 

  הצעתימערך    10%  יםהמהוו)             (במילים: 
  ). "שיק /בקאית/שיק בקאיערבות "(להלן: 

 המציעוהתחייבויות   הצהרות

ש .1 לי  ידוע  כי  בזאת  להצהיר  בכס  ה  רכישת הריי  מידיזכויות  המיוצגים   תהיה  הזכויות  בעלי 
  . עו"דפפרברג,  צבי -בלעדית ע"י ב"כ 

הוכחי   .2 במצבו  הכס  לרכישת  היא  לצרכיי   "AS IS"הצעתי  מתאים  הכס  את  שמצאתי  לאחר 
לא יהיו אחראים לשום   עו"ד פפרברג-בעלי הזכויות ו/או ב"כ ולמטרותיי ולאחר שהובהר לי ש

.  זק ו/או אי התאמה ו/או חריגה בכס, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא סתרליקוי ו/או  פגם ו/או  
 טעה בעיין זה. מוותר בזאת באופן בלתי חוזר ומראש מלטעון כל  בחתימתי על הצעה זו הי  

, ועל  ימטעמומומחים  בין באמצעות אשי מקצוע  הי מגיש הצעה זו לאחר שבדקתי את הכס,   .3
טיב הכס וכן כל מידע אחר הוגע לכס ולזכויות בו ובכלל לרבות בדיקת  הבלעדית,    יאחריות

התכוי,   הכלכלי  סי,  ההדזאת את מצבו הפיזי,  רישום הזכויות והאחר,  המשפטי,  ואת מצב 
 .  שא בכל אחריות בעייים אלהילא י ד פפרברג”עו-כ”בעלי הזכויות ו/או בוידוע לי כי בו, 

הי מצהיר כי החלטתי לרכוש את הכס בסכום המוצע על ידי בהצעה זו בהתבסס על בדיקות   .4
בעלי  ו/או מצגים ו/או התחייבויות מצד  שביצעתי וכי החלטתי זו איה מתבססת על הבטחות  

 ו/או מי מטעמם. ד פפרברג”עו-כ”הזכויות בכס ו/או ב
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הדעת השמאית   .5 חוות  לי כי  מוותר  ככל שידוע  ואי  לידיעתי בלבד  לי  בה יתה  לעיין  הופיתי 
כלפי   בה,  האמור  לגבי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טעה  כל  על  מראש  ו/או  בזאת  הזכויות  בעלי 

 .ד פפרברג”עו-כ”ב

שי .6 ככל  כי  לי  חיוב ידוע  השבחההב  היה  עי  יטל  היטל  כל  תכויאו  או  רכישת    בגין  רוי  עסקת 
 . הוא ישולם על ידי – הכס על ידי 

עו"ד   הוסח שיוכן על ידי מתחייב לחתום על הסכם רכישה, על פי    במידה והצעתי תזכה הי .7
פפרברג ל  צבי  מטעמי  טפל  ומתחייב  מי  ידי  על  ובין  בעצמי  הקשור  בין  הזכויות בבכל  העברת 

 . יעל חשבו  בכל ההוצאות הקשורות בכך לשאתוכל הכרוך בה, ו, שמיבכס על 

על כל המסמכים הדרשים לצורך ביצוע    עו"ד פפרברגהי מתחייב לחתום לפי הוראות  כמו כן,  
ומתחייב   עם  המכירה  פעולה  וב"כלשתף  הזכויות  פפרברג-בעלי  והדרוש    עו"ד  הקשור  בכל 

 .להשלמת העברת הזכויות

 ם מכר הכס כפוף לאישור, כך שגם לאחר הליך של התמחרות, במכר מותלהידוע לי כי מדובר  .8
 ., לפי שיקול דעתם הבלעדיבעלי הזכויותשל 

 וכי המכירה איה כפופה לדיי המכרזים.בבחית מכרז או "מעין מכרז"    איומכר זה  ידוע לי כי   .9

אי . 10 כי  עליי  ומוסכם  בן  ידוע  ו/או  הזכויות  פפרברג”עו-כ”בעלי  ההצעה    יםמתחייב  ד  את  לקבל 
את הזכות   מו שומר לעצ  ד פפרברג”עו-כ בעלי הזכויות” ב, וכי  הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא

או התמחרות בין מציעים או ואחרים זולתם, או לערוך תחרות,  המציעים  מי מלהל מו"מ עם  
לבטלה   או  הצעות  לקבלת  התקופה  את  ולהאריך  דעת  -חלקם,  שיקול  לפי  הבלעדי   ווהכול 

 והמוחלט. 

במהלך ההתמחרות או   . 11 לכך שאם  סכום ההצעה,ההי מתחייב בזאת  כי אז    מו"מ אעלה את 
יראו את ההצעה המוגדלת כחלק מהסכם הרכישה האמור, כאילו מולא סכומה המוגדל בטופס 

 . מלכתחילהזו הצעה 

 הערבות הבקאית / השיק הבקאי יוחזרו למציע אשר הצעתו לא זכתה.  . 12

והי מסכים לכך שבמידה והצעתי תוכרז זוכה כי אז הערבות הבקאית / השיק הבקאי   ידוע לי . 13
ידי   על  המוהל  האמות  בחשבון  יופקד  להצעתי  הזכויות”בשצירפתי  בעלי  פפרברג ”עו -כ   ד 

 ויהווה את התשלום הראשון על חשבון סכום התמורה בגין הרכישה. 

אחזור בי מהצעתי, או שמכל סיבה ולמרות זאת    שבמידה ואוכרז זוכהמסכים לכך  ידוע לי והי   . 14
תמורת   מלוא  את  אשלם  לא  בו  במקרה  ו/או  הרכישה  הסכם  על  לחתום  אסכים  לא  שהיא 

במקרה שלא אשלים את העסקה, כי אז    ד פפרברג ”עו -כ בעלי הזכויות”ביחלט  הממכר, ו/או 
והדבר ייחשב ידי  ויציגו לפירעון מישצירפתי להצעתי,    את הערבות הבקאית / השיק הבקאי

מוסכם   ומבלי ש  בייוומוערך מראש  כפיצוי  זק  בהוכחת  צורך  טעה ו/או   יהתהמבלי  לי כל 
 דרישה ו/או תביעה בקשר עם החילוט. 

הוצאה   . 15 שכל  עליי  ומוסכם  לידוע  לרבות  ואוציא  על  צורך  שהוצאתי  הרכישה  הסכם  בדיקת 
וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בביצוע  ספחיו, צרופותיו והמסמכים השוים, על כל הקשור בכך,  
בקאי שיק  בהוצאת  הכרוכה  ההוצאה  לרבות  זו,  אחר    עסקה  עיין  כל  ו/או  בקאית  ערבות   /

, תחול עלי בלבד ועל חשבוי ולא תהיה לי כל טעה ו/או דרישה ו/או הכרוך בהגשת הצעה זו
 ות אלה.אן הוצעייתביעה מכל מין וסוג שהוא ב

 יחיד במשמע בלשון רבים וכל האמור בלשון זכר במשמע בלשון קבה. כל האמור בלשון  . 16

  

  חתימת המציע
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