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 ט' בשבט תשפ"ב
 2022בינואר  11

 2202/01/11פרוטוקול מיום  

    מכונת צביעה לסימון כבישים  –   01/2022הליך  
 

 

  נוכחים: 
 הוועדה יו"רמר אמנון אשל אסולין, מנכ"ל העירייה, 

 הגב' אירית מורן, גזברית העירייה וחברת הוועדה
 וחברת וועדה  יועמ"שסגנית  ,נידאא אבו האשםעו"ד 

   ומכרזים מר אורן משה, מנהל רכש
 מר יוסי לוי, ראש אגף שפ"ע 

 

                                                                
 מהלך הדיון והחלטות: 

 
נו להליך על בסיס קיבלנו הנחייה לצאת להליך לרכישת מכונת צביעה לסימון כבישים. יצאאורן: 

. הספקים שפניתי אליהם, לא הסכימו לתת  150מסמכי העירייה ולפי תנאי תשלום של שוטף + 
לפי תנאי התשלום של העירייה. הנושא דחוף בשל מבצע הניקיון שיתקיים בעוד   ,חירהצעות מ

.  האחרון ספקים גדולים ביום א'  3פי ויצאתי להליך שפורסם ל יפצסכשבועיים. המפרט היה  
בשל תנאי התשלום של העירייה, אף ספק לא היה מוכן להגיש הצעה, לכן ביקשתי שיתנו הצעה  

 על המסמך שלהם ובו יציינו את תנאי התשלום המקובלים עליהם. 
 . הצעות מחיר למייל המאובטח  3הבוקר התקבלו 

 
 ארה"ב  gracoת  תוצר  line lazer 3900 vע"ש חברת גדניר ציוד צביעה בע"מ, מודל  – 1הצעה מס'  

 לא כולל מע"מ  ₪  32,000על סך                    
 

 ארה"ב   llv graco-3900ע"ש חברת אסקו חברה להספקה הנדסית פאי בע"מ,   – 2הצעה מס'  
 ₪ לא כולל מע"מ  29,600על סך                    

 
 מתוצרת חב' ווגנר  line coat / power liner  3500  PL ,28ש ארגנטולס בע"מ, ע" – 3הצעה מס'  

 ₪ לא כולל מע"מ  28,076על סך                    
 

 : מה תנאי תשלום ? נידאא
 , צ'ק במקום.  30שוטף +  אורן:

 קודם צריך להחליט מי הספק הזוכה.    אמנון:
ביצענו בדיקה מעמיקה אני ויוסי לוי. חברת ארגנטולס מוכנה לתת גם הדרכה על הפעלת   אורן:

המכונה. החברה הינה חברה מוכרת בשוק ויש עליה חוו"ד טובות. בנוסף המחיר שלה הוא הזול  
 מבין כולם. 

 וב. נה טובה, יש המלצות חיוביות וכן שירות ט אנחנו התפשרנו על המכונה הנ"ל, מדובר במכו יוסי:
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 : החלטת הוועדה 
 

בהתאם להצעות מחיר ובהתאם לדברים שהוצגו ע"י אורן ויוסי לוי, אנו מקבלים את ההצעה הזולה  
  ₪ לא כולל מע"מ כזוכה בהליך. בשל הצורך במכונה, אבקש 28,076על סך ע"ש ארגנטולס בע"מ 

 דית. לדאוג לקבל את המכונה באספקה מי
 
 
 

 גב' לוסי כהן כותבת הפרוטוקול: אירית מורן                                                            
 העירייה יתגזבר     

   וראש מינהל כספים   
 
 
 

 אישור / אי אישור ראש העיר _______________ 
 


