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 14-35/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 

 (העירייה2016אוגוסט  8שני  ד' באב תמוז תשע"ו) יוםשהתקיימה   ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר ז"ל. ע"ש

 :משתתפים

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן 

 גזברית העירייה –עללאל רוזה 

 ס/ יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 אגף חינוך ונוער –שרון עמית 

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

 הנדון:

 11/2015שירותי היסעים במסגרת מכרז משכ"ל   הס/  – 92/2016הצעה מס'  .1

 שירותי היסעים במסגרת מכרז משכ"ל אגף חינוך ונוער מבקש לאשר ההתקשרות עבור 

 עם המציעים הבאים ועל  פי החלוקה הבא: 11/2015הס/ 

 . 1' בנספח מס'  חלק א  -מסיעי י.אליהו  (1

 . 1חלק ב' בנספח מס'            -דן לימוזין   (2

 . 1חלק ג'  בנספח מס'         -צבר תאגיד    (3

 . 1חלק ד' בנספח מס'              -אור בוס  (4

 . 1חלק ה' בנספח מס'  -מסיעי העיר ראשל"צ (5

 . 1חלק ו' בנספח מס'   -המוביל הארצי  (6

 מסיעי י.אליהו, דן לימוזיןרות עם הספקים הבאים: אגף חינוך ונוער מבקש לאשר ההתקש

 צבר תאגיד, אור בוס, מסיעי העיר ראשל"צ והמוביל הארצי.

 ההתקשרות נעשית באמצעות משכ"ל , האישור לוועדת מכרזים משותפים מגיעה לאחר שהובהר

ן למצוא  בהודעה אשר הגיעה מטעם משכ"ל ע"י עו"ד אלי לוי היועמש של משכ"ל, כי אין מניעה חוקית להתקשרויות, חיזוק לכך נית

 גובה ההתקשרות. \המעדכן את   8.8.16ובהודעה מתאריך  2.8.2016בתאריך  

כמו כן, נמסר  לחברי הועדה ע"י שרון עמית נציגת אגף החינוך בעירייה כי אף  התקיימה בנושא שיחה טלפונית בין עו"ד אלי לוי 

 עמ"ש העירייה המאשרת את חוקיות ההתקשרויות.היועמ"ש של משכ"ל  לבין עו"ד דבורי יו

 לאור כל האמור לעיל הועדה דנה בהצעות כפי שהועברו על ידי משכ"ל.

בהם  המחירים זהים סוכם והוחלט כי נציגי משכ"ל ינהלו הגרלה בין המסיעים  1קוים המסומנים כחלק ז' בנספח  3 –מובהר כי  בנוגע ל 

 ויעבירו לעירייה את התוצאות .

 משכ"ל תנהל הגרלה בין המסיעים ותעביר לעירייה את התוצאות בנוגע לקווים הספציפיים האלה.

 8178710 -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 
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 המלצות הועדה:

 

 11/2015שירותי היסעים במסגרת מכרז משכ"ל   הס/  – 92/2016הצעה מס'  .1

 ייה לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת  המלצת אגף חינוך ונוער וממליצה בפני ראש העיר

 מסיעי י.אליהו, דן לימוזין ,צבר תאגיד, אור בוס, מסיעי העיר ראשל"צ הספקים הבאים:

 ע"פ החלוקה המפורטת .והמוביל הארצי, 

 

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                                   איילת כהן

 מנכ"לית העירייה                                                   ע/מנכ"ל                    

 

 

 

 

 החלטות  ראש העירייה:

 11/2015שירותי היסעים במסגרת מכרז משכ"ל   הס/  – 92/2016הצעה מס'  .1

 מסיעי י.אליהו, דן לימוזין ,צבר תאגיד, אור בוס, הספקים הבאים:מאשר ההתקשרות עם 

 ע"פ החלוקה המפורטת .וביל הארצי, מסיעי העיר ראשל"צ והמ

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                           2016רמלה, אוגוסט   

 ראש העירייה

 


