החברה לחנוך ימי בישראל (בתיה"ס הימיים)
רח' יהושפט  1ת.ד 2066 .עכו 24100
טל'  04-9851200פקס04-9916284 :

מכרז מס'  5/18מכירת כלי שיט – ביה"ס לקציני ים עכו
החברה לחנוך ימי בישראל (חל"צ) (בתיה"ס הימיים) (להלן" :המזמינה") פונה בזאת לקבל
הצעות למכירת הספינה "ארי הים" (להלן "הספינה").
"ארי הים" – שנת בנייה ,1993 :חומר בנייה :ברזל ,אורך 18.62 :מטר ,רוחב 5.05 :מטר ,שוקע:
 2.85מטר ,דו תרנית חלוץ ראשי מאסף ,מנוע :קטרפילר  300 3116כ"ס ,גנרטור :פישר פנדה
 ,3X25כושר שייט 24 :איש כולל אנשי צוות.
.1

את מסמכי המכרז הכוללים את תנאי המכרז ,טופס המכרז ,פרטי הציוד הנמכר והסכם מכר,
ניתן להוריד מאתר ביה"ס לקציני ים עכו ( www.kzineyam.org.ilתחת הלשונית "קציני
ים" " ,מכרזים").

.2

סיורי מציעים חובה במרינה בעכו יתקיימו בתאריכים הבאים:
ביום חמישי  12/7//18בשעה  10:00וביום רביעי  1/8/18בשעה  .10:00לא יתקבלו הצעות
ממציע שלא השתתף באחד הסיורים.

.3

א .המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ,או הצעה כלשהי והיא תהיה
רשאית לבטל את המכרז ולא להכריז על זוכה וזאת מבלי שתהיה למגיש ההצעה כל טענה
כלפי המזמינה .המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם הזוכה.
ב .הספינה תמכר  .AS ISבאחריות המציע  ,לבדוק את מצבה הסטטוטורי וציודה של הספינה
לפני הגשת הצעתו.
ג .במעמד סיור המציעים ,יהיה רשאי המציע לצרף אליו כל מומחה שלדעתו ידרש ע"מ לעמוד
על מצבה של הספינה.
ד .באחריות המציע הזוכה לבדוק את מצבה של הספינה לפני העברת הבעלות.

.4

המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר למכירת כלי השייט בנוסח המופיע במסמכי
המכרז וכן להמציא ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז.

 .5על המציע לכלול בהצעתו את הפרטים הבאים:
 )1פרטי המציע :שמו המלא ,ת"ז ,כתובת ,מיקוד ומספר טלפון.

2

)2

מחיר מוצע לספינה בש"ח ,במקום עגינתה של הספינה .לא תתקבל הצעה מתחת למחיר
של  650,000שקלים .המחיר המוצע יצוין בהסכם המכר .המחיר שיצוין אינו כולל
מע"מ .החברה הינה מלכ"ר ואינה גובה מע"מ .המחיר שירשם הינו סופי.

 )3כמו כן ,יש לצרף ערבות בנקאית בסך  10%ממחיר המינימום הנקוב בהודעה זו .לא
יתקבל העתק או צילום של הערבות הבנקאית .הערבות תהיה בתוקף עד ליום .1/10/18
למציע שהצעתו לא תתקבל ,הערבות תוחזר .מציע שהצעתו תתקבל אך יחזור בו
מהצעתו ,תחולט ערבותו .לרוכש הטובין הערבות תוחזר בתום ביצוע העסקה.
 .5על הזוכה יהיה לתפוס חזקה בספינה ,מיום העברת הבעלות על הספינה ,על חשבונו.
 .6הזוכה יישא בכל ההוצאות הכרוכות באחזקת הספינה לרבות דמי עגינה ממועד תפיסת
החזקה בפועל.
( .7א) את ההצעות יש להגיש על גבי טופס המכרז ,ועל פי ההוראות שבתיק המכרז ,במעטפה
סגורה ואטומה שאין עליה כל ציון ,פרט למספר המכרז ,לתיבת המכרזים בביה"ס לקציני ים
עכו ,ברחוב הארבעה  1עכו עד לתאריך  16/8/18יום חמישי בשעה  . 12:00הצעות שתגענה
לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה .אין לשלוח הצעות בדואר  /בפקס  /בדואר אלקטרוני.
(ב) פתיחת תיבת המכרזים תתבצע במשרדי ביה"ס לקציני ים עכו ,ברחוב הארבעה  1עכו
בתאריך  16/8/18יום חמישי בשעה  .13:00מגישי ההצעות רשאים להיות נוכחים כמשקיפים
במעמד פתיחת המעטפות.

