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 רומניהבבוקרשט, דירות  15לוקה של ניתן לח      

  
 

  בלוק דירותיע הצעות לרכישת ת לפנות ההזמנה להצמתכבד ,עוה"ד אבי אורןבאמצעות ישראל  –רומניה   .1
  , רומניה.בבוקרשט, Berceni - 4בסקטור    

  ").הנכס" לן:לה(
  

יחידות  15 - , ניתן לחלק ל 2017, בלוק דירות שנת בנייה D+P+1+2על המגרש בנוי , למיטב ידיעת הח"מ .2
      .הסתיימו בלוקבודות במהע 85% .רמ" 068שי , שטח שימו שני חדרים ושלושה חדריםשל חדר ,  דיור

  
  .יורו 420,000-החל מ במכרז עותהצ  .3
  
היה לקבל, ונוסח מסמכי ההזמנה להציע הצעות, ניתן י לנכסנים באשר וגישה לתיק משקיע ובו מידע ונת  .4

  .והצהרה , כנגד חתימה על כתב סודיות10:00בשעה  2019/07/01חל מיום לפי שיקול דעת הח"מ, וזאת ה
  
שד' ירושלים  ה, שכתובתישראל  –רומניה  הצעות בכתב, בנוסח המצוי בתיק למשקיע יש להגיש למשרד  .5

    .16:00בשעה  16/7/19 ליוםההתמחרות הקבוע  .0016:ה בשע 2019/07/14א יאוחר מיום ל, אשדוד, 18
  
צעה בנוסח שיצור, בה ההמגו %15בלתי מותנית, בשיעור של אוטונומית ו ערבות בנקאית להצעה תצורף  .6

לתיק למשקיע לפקודת הח"מ. הערבות תחולט אם המציע לא יעמוד על בתנאי הצעתו או יגרום נזק 
חודשים מיום הגשת ההצעה. בכפוף לאמור יובהר כי למציע שהצעתו  3 -למכירה. תוקף הערבות יהיה ל 

  תו.לא תתקבל באופן סופי, תוחזר ערבו
  
"). האחריות AS IS WHERE ISהמשפטי והפיסי כפי שהוא ( " ומצבב יימכר הנכסמובהר בזאת, כי   .7

  לבדיקתם, מכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ובאחריותו. 
  
הח"מ ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יישאו בשום מקרה בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים   .8

וגע למודעה זו, והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע נניין הלכל עלמקרקעין ו/או לחברה ו/או 
  לעניינים אלה.

  
. שםהפירעון הנוהגים בית המשפט הרומני לפי חוקי חדלות כפופה לאישור  קעין והבנייןרכישת המקר  .9

  יא.ע הצעות משום חובה לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שה, אין בהזמנה זו להציכמו כן 
  

ה זו אינה יוצרת כל התחייבות או מחויבות של החברה ו/או הח"מ כלפי המציע. קבלת מידע ו/או נהזמ  .10
  .ף לשיקול דעתו הבלעדי של הח"ממתן גישה לתיק למשקיע כפו
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