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 14-37/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 

 (העירייה2016אוגוסט  15שני י"א אב 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 

 ונוער אגף חינוך –שרון עמית 

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

 

 הנדון:

 11/2015פרוטוקול הגרלה שירותי היסעים במסגרת מכרז משכ"ל   הס/   – 94/2016הצעה מס'  .1

 בפני ועדת מכרזים משותפים חוו"ד מטעם היועץ המשפטי של משכ"ל, ממנה עולה כי:

 הליך ההתמחרות בוצע כדין ובהתאם להוראות נוהל של משרד הפנים. -

 הלכאורי בדבר שתי מעטפות, דווח והועבר לרשויות המוסמכות. החשד -

 אין בידי משכ"ל כל אינדיקציה ו/או הוכחה לתיאום פסול בין המשתתפים. -

לפיכך, לאור כל האמור לעיל, בהיעדר כל התייחסות למניעה או פסול בהתקשרות עם זכייני משכ"ל לביצוע שרות היסעים עבור עיריית 

 רמלה.

 מטעם היועמ"ש עו"ד אלי לוי ופרוטוקול ההגרלה . 15/8/16כתב מיום מצ"ב העתק ממ •

 הועדה ממליצה לאשר ההתקשרות בהתאם לתוצאות ההגרלה שנערכה  ע"י משכ"ל

 ע"פ החלוקה הבאה: 11/2015לשירותי היסעים במסגרת משכ"ל הס/ 

 הזוכה בהגרלה דן לימוזין.-ואור בוס  –הקבלנים דן לימוזין  – 24אשכול מס'  •

 הזוכה בהגרלה אור בוס. –הקבלנים אור בוס המוביל הארצי   -29אשכול מס'  •

 הזוכה בהגרלה המוביל הארצי. –הקבלנים י.אליהו והמוביל הארצי  – 102מסלול  •

•  

 8178710 -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 
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 המלצות הועדה:

 

 11/2015כרז משכ"ל   הס/ פרוטוקול הגרלה שירותי היסעים במסגרת מ  – 94/2016הצעה מס'  .1

 בהתבסס על הנימוקים  והשיקולים של משכ"ל  לביצועהועדה מאשרת  ההתקשרות 

 ע"פ החלוקה מתוצאות ההגרלה המפורטות: 11/2015שירותי היסעים במסגרת מכרז משכ"ל   הס/ 

 הזוכה בהגרלה דן לימוזין.-ואור בוס  –הקבלנים דן לימוזין  – 24אשכול מס'  •

 הזוכה בהגרלה אור בוס. –הקבלנים אור בוס המוביל הארצי   -29אשכול מס'  •

 הזוכה בהגרלה המוביל הארצי. –הקבלנים י.אליהו והמוביל הארצי  – 102מסלול  •

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                                   איילת כהן

 מנכ"לית העירייה                                                  ע/מנכ"ל                  

 

 

 

 החלטות  ראש העירייה:

 11/2015פרוטוקול הגרלה שירותי היסעים במסגרת מכרז משכ"ל   הס/   – 94/2016הצעה מס'  .1

 מאשר ההתקשרות בהתבסס על הנימוקים  והשיקולים של חברי ועדת השלושה לביצוע

 ע"פ החלוקה מתוצאות ההגרלה המפורטות: 11/2015במסגרת מכרז משכ"ל   הס/ שירותי היסעים 

 הזוכה בהגרלה דן לימוזין.-ואור בוס  –הקבלנים דן לימוזין  – 24אשכול מס'  •

 הזוכה בהגרלה אור בוס. –הקבלנים אור בוס המוביל הארצי   -29אשכול מס'  •

 בהגרלה המוביל הארצי. הזוכה –הקבלנים י.אליהו והמוביל הארצי  – 102מסלול  •

 

 

 

 יואל לביא                                                                           2016רמלה, אוגוסט   

 ראש העירייה

 


