הזמנה לציבור להציע הצעות לרכישת מלאי או פעילות ומלאי
חברת כל מנעול בע"מ ח.פ 513402347
בתוקף תפקידי כנאמן זמני לחברת כל מנעול בע"מ מסגרת תיק חדל"ת מס'  36789-12-19המתנהל בבית
המשפט המחוזי מרכז .מתפרסמת בזאת הצעה לרכישת מלאי החברה ו/או פעילות החברה ומלאי החברה
בין ביחד ובין לחוד.

כל מנעול בע"מ הינה חברה הפעילה מזה כ 16 -בתחום ייבוא ושיווק מנעולים ומוצרי נעילה שונים .לחברה רשימת
לקוחות הפעילים מזה שנים עם החברה .במלאי החברה מנעולים מסוגים שונים על הנלווה לכך וכן גלמים שונים
(מפתחות טרם עיבוד) .מלאי החברה מורכב ממלאי במחסני החברה וכן מלאי נוסף מייבוא הנמצא במחסני נמל
אשדוד .החברה פעלה ממחסן החברה בראשון לציון .מלאי החברה יימכר במצבו  AS ISואין הח"מ אחראי למצב
המלאי לרבות למצבו הפיזי או איכותו ולא תינתן כל אחריות למלאי הנמכר או אפשרות החזרה ,ולקונה לא תהיה
כל טענה בעניין זה.
הצעות לרכישת מלאי החברה ו/או פעילות החברה ומלאי החברה יש להגיש בכתב (בצירוף שם ,ת.ז /ח.פ מס'
טלפון ומייל) למשרדו של הח"מ עד ליום  31.12.19בשעה  ,15:00בצירוף המחאה בנקאית בלתי תלויה בשיעור
 5%מסכום ההצעה לפקודת הח"מ ,אשר תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו על אף שיוכרז כזוכה .למען הסר
ספק הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק.
ההתמחרות תיערך בתאריך  1.1.20בשעה  15:00במשרדי הח"מ.
מציע שהצעתו תתקבל יידרש להעמיד יתרת התשלום עם זכייתו ולקבל לידיו את המלאי הנרכש בתיאום מראש
ועד ליום  2.1.20בלבד ,וכתנאי לזכייתו במכרז.
הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים והוא רשאי לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם בנפרד ,אין הוא מתחייב לקבל
את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ,והוא רשאי להאריך את המועד להגשת הצעות ,ו/או לחדש את
הליכי ההתמחרות ,לבטל את הליכי המכירה בכל שלב ,והכל לפי שיקול דעתו .המכירה כפופה לאישור בית משפט
המחוזי מרכז.
את רשימת מלאי החברה ניתן לקבל בפנייה למייל  evronlaw5@gmail.comוכן במועד הביקור הקבוע
במחסני החברה.
מועדי ביקור במחסני החברה נקבעו ליום  29.12.19שעה  13:00-14:00וכן ליום  30.12.19שעה 13:00-14:00
ברח' אליהו איתן  24ראשון לציון.
המכירה כפופה לאישורו של בית המשפט המחוזי מרכז.
אייל עברון ,עו"ד  ,כונס הנכסים
נאמן זמני לחברת כל מנעול בע"מ
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