
 זכויות בנכס מכבי שירותי בריאותלרכישת הזמנה להציע הצעות 

 קרית מוצקין, 6גורדון  המצוי ברחוב 

מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לרכישת "( מכבי)להלן: "מכבי שירותי בריאות  .1

, מ"ר 719בשטח רשום של  248חלקה:  10430ידוע כגוש: ה מקרקעין בנכס זכויותיה

 ., הבנוי על המקרקעין)ברוטו( מ"ר 325 -בשטח של כ צמוד קרקע, חד קומתילרבות מבנה 

. המכר בהסכם כמפורט, והכל (AS IS) כמו שהוא ובמצב נכסיימכרו כשה נכסהזכויות ב .2

 , התכנוניהפיזי ואת מצבבאמצעות מומחים מקצועיים מטעמו על המציע לבדוק 

מצב , ו, הזכויות המשפטיות בוול של, אפשרויות השימוש והניצו, ייעודנכסוהמשפטי של ה

, מידת התאמת הבנוי בפועל להיתרי הבניה, שטחו הבניה, זכויות זכויותרישום ה

רשות מקרקעי ישראל, הועדה לשכת רישום המקרקעין, לרבות בוכד',  וגבולותיו

 נכסהרשות המקומית וכל גורם אחר שיש לו נגיעה לרישום ההמקומית לתכנון ולבניה, 

 .וכויות בוהזהנ"ל 

אחה"צ, למרק ניב  16:00בשעה  3/10/2017לפרטים  והגשת הצעה יש לפנות, עד ליום   .3

 .niv_m@mac.org.ilו/או באמצעות דוא"ל שכתובתו:  8800065-050בטלפון: 

, אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא מכבימובהר כי  .4

באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לא למכור  נכסוהיא תהיה רשאית למכור את הזכויות ב

. מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ואות

על הזמנה זו לא יחולו דיני  .יהםהמציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות בינ

 המכרזים.
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