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 טופס הצעה בלתי חוזרת לרכישת נכס

 ירושליםבשכונת רמת דניה  - 18ברחוב גלבר  17דירת מגורים 

 לכבוד

 )מנהל העיזבון - להלן( יוסי ברוך ה"דעו –עקיבא מלמד  עיזבוןמנהל 

 אנו הח"מ:

 : ____________כתובת "ז/ח"פ: ____________ת ____________: ם מלאש .1

 

 : ____________כתובת "ז/ח"פ: ____________ת _____: _______ם מלאש .2

 )/המציעיםהמציע - להלן

 .ובערבות הדדית ,נו ביחד וכל אחד מאתנו לחודכול

 

תת  10 חלקה 30190גוש כ ההידוע דירההצעות לרכישת זכויות הבעלות ב בהתייחס להזמנה להציע
 );הנכס -בפנקס בתים משותפים (להלן  17חלקה 

: ילים(במ ________________של: הסכום מציע לרכוש את הנכס תמורת  יהרינ
ככל שזה חל  אשלם מע"מ כחוק הסכום האמורעל בנוסף , ו₪ )________________________

 .)מחירה –זו (להלן ל עסקה ע

 :אני מצרף בזה

  - חתום ע"י המציעמלא ו, כאשר הוא ממנהל העיזבוןמכר אותו קיבלתי ה הסכם .1
, בכל עמוד בראשי תיבות -יו חתום עליהמכר ו להסכםבמבוא ו שלים את פרטייציע המ .1.1

המחיר והאמור  למעטו - ובחתימתו המלאה בעמוד האחרון של החוזהם, נספחיהכולל על 
 המכר. בהסכם אחר , לא יבצע כל שינויעהמוצ

בשמו,  לחתוםכחוק מי שמוסמך  ע"יהמכר  הסכםתאגיד ייחתם  הואכאשר המציע  .1.2
 את תפקיד פרטי אשר – ד"עובידי  אומתת ההחתימ, והתאגידרשמית של  בצירוף חותמת

וכי מטעמו לצורך ההתקשרות  לחתום ה/יםמורשהוא/הם יאשר כי בתאגיד, ו ים/םהחות
 .ותו לכל ענין ודברחתימה זו מחייבת א

  - תעודות זיהוי .2
תעודת  במקרה של מציע שאינו תאגיד, והעתק נאמן למקור של ת"זהעתק נאמן למקור של  .2.1

 תאגיד. הואתאגדות במקרה שהמציע ה
ו/או תעודות התאגדות,  "זת מציעים יחד, יצורפו במקרה של הצעה המוגשת בשם מספר .2.2

 מהם.לפי העניין, של כל אחד 
של  תנוטריונינאמן למקור ומאושר יצורף העתק  - ישראליבמקרה שהמציע אינו אזרח  .2.3

 .נודרכו
  - )תאגיד ע"יבמקרה שההצעה מוגשת ( פרוטוקול מהחלטת התאגיד .3

כי אותו תאגיד החליט לרכוש את הנכס בהחלטה  ,המעיד – עו"ד ע"יחתום כדין ומאושר 
ו כדין המכר נחתמ ההצעה לרכישה והסכם, וכי ומסמכי היסוד שלל בהתאםשהתקבלה כדין ו

 .כדין מטעמוי החתימה ה/מורש ע"י
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  - ח ערוך כדיןופוי כיוגש בצירוף יתה עבור אחר הצע .4
ח כשהוא מאושר כדין ופוי הכייוגש י - עו"דאינו ח ואם מיופה הכ, וח יוגש במקורופוי הכיי .4.1

 נוטריון. בידי
כל  ע"יחתום הח אחד ופוי כיבמקרה של הצעה המוגשת בשם מספר מציעים יחד, יוגש י .4.2

 .המציעים

 :בנוסף, מבלי לגרוע מהצהרותיי בחוזה המכר, הריני להצהיר, לאשר ולהתחייב כי

הזה, טופס האת הן ו לרכישת הנכס הצעות להגישהמודעה הן את  –והבנתי היטב עיון קראתי ב .1
 .המכר שבהסכםהתנאים המפורטים בהם הינם חלק בלתי נפרד מהתנאים כל וידוע לי כי 

האפוטרופוס הכללי או ביהמ"ש בעל להחלטת תעמוד בתוקפה עד בלתי חוזרת וזו היא הצעתי  .2
הכל ובכל הנוגע למכירת הנכס, והמכר  הסכםלאישור הסמכות העניינית ו/או המקומית 

  המכר.הסכם כמפורט ב
חודשים ממועד הגשת (במילים: שישה)   6הצעתי תפקע לכל המאוחר בתוך  -על אף האמור 

בעל הסמכות העניינית ו/או  המ"שמנהל העיזבון לאפוטרופוס הכללי או לבי ע"יבקשה 
 .המכר הסכםלאישור המקומית 

ההצעות שיוגשו ן ו הצעה כלשהי מ, אאינו חייב לקבל את הצעתי מנהל העיזבוןידוע לי כי  .3
טענה או תלונה, ואני מוותר על כל  - שיקול דעתו הבלעדי וללא כל נימוק ע"פלרכישת הנכס, 

 .תביעה בעניין זה
לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים ולהם בלבד, תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל  .4

 .לכל הקשור או הנובע מהםכן המכר ו הסכםסכסוך הנוגע להצעה זו, לקיומו של 

 

_________  ________________  ____________  

 חתימה   שם מלא   תאריך

 

_________  ________________  ____________  

 חתימה   שם מלא   תאריך

 

 :לקבלת הודעותפרטי הקשר של המציעים 

 ____ . ____ . _________ @ __________________ דוא"ל:

 ____ -____________  נייד:/  ____ -____________  טלפון:
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