
 בס"ד

 הזמנה להציע הצעות מחיר

 . כלי רכבעירית דימונה מזמינה את הציבור להציע הצעות מחיר לרכישת 
 (  AS ISכלי הרכב נמכרים כפי שהם ) 

 הרכבים ניתן לראות במחסני העיריה בתיאום מראש . ת א  - סיור מציעים .1
 . במחסן העיריה  0526085082בתיאום עם קצין הרכב מר אריה דנינו   בטלפון 

ה'  –דימונה, מול בית אבות בשעות העבודה של העירייה, בימים א'  6הערבה רחוב 

 .8:00-14:00משעה: 

 

 .את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים של העירייה לידי הגב' יפה עזריה, קומה ג' .2

 davidl@dimona.muni.il או במייל 

 על המציע לציין בהצעתו את הפרטים הבאים : 
שם ומשפחה ו/ או שם החברה . מחיר בצמוד לכלי הרכב המוצע. פרטי 

 . התקשרות ברורים
 

 .12:00שעה:  22/11/20 ראשוןהתאריך האחרון להגשת ההצעות הוא: יום  .3

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה  עירית דימונה  .4
דעתה הבלעדי, לפסול הצעות המציעים,  רשאית, לפי שיקול העיריה כמו כן,  כלשהי.

  .קריאה חדשה או לצאת ב כירה חלקן או כולן, לבטל את המ
 : להלן כלי הרכב המוצעים

 מצב כללי שעות מנוע סוג שנה מס'

 מכונית טיאוט

90-674-8 

 ראבו 2008

 530דגם 

 תקין שעות 8800

 מחיר מינימום

 50,000 ₪  

מחפרון 
 קלרפליר

58055-9 

 קלרפילר 1994

 428דגם 

 גיר לא תקין -

 מחיר מינימום

15,000 ₪  

מכונית טיאוט 
 אקןה

12-476-69 

 פאקן 2015

 1250דגם 

 שעות 5570
 עבודה 

 תקין

 מיצובושי קנטר

79-277-15 

 דבל קבינהעובד  - FE649דגם  2001
אוכל שמן )תא 

 כפול(

 מחיר מינימום

 

10,000 ₪  

mailto:davidl@dimona.muni.il
mailto:davidl@dimona.muni.il


 מיצובושי קנטר

68-076-32 

דגם  2013
7C18FEB7 

 תקין -

 משאית דחס

70-640-33 

דגם דאף  2015
 בריטניה

FALF25019L 

 לא תקין -

מכונית טיאוט 
 גונסון

8774 

 תקין  שעות CN-400 9350דגם  2011

יטרואן ס
 ברלינגו

75-657-12 

 דגם 2013

N9HNO7 

 

 תקין -

 מיצובושי קנטר

78-879-15 

 דגם 2001

FE-649 

 

תא נהג כפול+  -
  ארגז סגור

 תקין

 מחיר מינימום

20,000 ₪  

 קטנוע מס

13-709-79 

 הורד מהכביש    2010

 מחיר מינימום

4,500 ₪  

 טרקטורון 

2290674 

 קוואסקי    

 מחיר מינימום 

2,500 ₪  

 מרצדס בנץ

4829200 

 מחיר מינימום  כולל מנוף D410דגם   1995

 מחיר מינימום 

12000 ₪  

 קטנוע 

3053557 

 מחיר מינימום   פיגו  2005

3,000 ₪  

 קטנוע 

3053157 

 מחיר מינימון   פיגו  2005

3,000 ₪  



 קטנוע

78-850-33 

 מושבת    

 קטנוע 

7762473 

 מושבת    

 קטנוע

78923-34 

 מושבת    

 לא תקין    2011 רנו פלואנס 

תקופה ארוכה וחלקם הורדו הרכבים המוצעים ללא רישוי רכב חלק מ –חשוב  -
 מהכביש ועל הרוכש האחריות לברר על מצב הרכב טרם הגשת הצעת המחיר .

 בני ביטון

 ראש העיר

 


