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 14-43/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 

 (העירייה  2016אוגוסט  29 (שני כ"ה אב תשע"ו יוםשהתקיימה  ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר ז"ל. ע"ש

 משתתפים:

 גזברית –עלאלל רוזה 

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת 

 מחלקת רכש –מיכל רוטמן 

 כלכלנית אגף הנדסה –יעל אדחוח 

 כלכלן אגף הנדסה –אמרה סהלו 

 קרן רמלה –עו"ד יואב הלוי חמדי 

 ע/מנכ"ל–עו"ד רעות שדה 

 הנדון: 

 

 רכב ליסינג למחלקת פת"ש – 103/2016הצעה מס'  .1

 2002ד משנת הייצור של מחלקת פת"ש טנדר ישן מאו 54-851-35) מקטגוריה מסחרי גדול ( מס'   לאחר השבתת טנדר איסוזו   

 ולאחר איפון צורכי המחלקה .

רכב מקטגוריה   ) מקטגוריה מסחרי קטן ( בליסינג הכולל וו גרירה בכדי לחסוך  עלויות  קצין הרכב ממליץ  על רכב קטן יותר            

 מסחרי גדול בדומה לרכב המושבת.

 רי קטן מסוג רינו קנגו הכולל וו גרירה בעלות מצ"ב בנוהל הצעות מחיר ממשכ"ל הצעות לרכב מסח            

 כולל מע"מ . ₪  3,243חודשית של             

 לרכב זה מבין הצעות זכייני משכ"ל . מחברת קל אוטוקצין הרכב ממליץ על ההצעה הזולה ביותר             

 . 2016החלפת רכב זה מתוקצבת בתוכנית העבודה של שנת 

  1742/730 –סעיף תקציבי 

 ( 1)נספח מס'  
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 ביטוח תאונות אישיות לתלמידים באמצעות איילון חברה לביטוח  – 104/2016הצעה מס'  .2

       30/2016באמצעות מכרז פומבי מס' תל/ 

  30/2016מחלקת משק ונכסים מבקש לאשר ההתקשרות באמצעות משכ"ל  מכרז פומבי מס' תל/      

  לתלמיד₪  49איילון חברה לביטוח בע"מ בעלות של ות לתלמידים עם עבור כיסוי תאונות אישי     

 , מובהר כי מדובר במכרז ארצי לביטוח תאונות אישיות לתלמידים 31.8.2017ועד   1.9.2016מיום      

 אשר פורסם ע"י משכ"ל.      

 8132440 –מקור תקציבי      

 ( 2)נספח מס' 

 המלצות הועדה:

 

 רכב ליסינג למחלקת פת"ש – 103/2016הצעה מס'  .1

 הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם       

 .חברת קל אוטו      

 

 ביטוח תאונות אישיות לתלמידים באמצעות משכ"ל   – 104/2016הצעה מס'  .2

 ההתקשרותהועדה מאשרת המלצת מחלקת משק ונכסים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר      

 עם איילון חברה לביטוח בע"מ.  30/2016באמצעות משכ"ל  מכרז פומבי מס' תל/      

 

   

 עו"ד רעות שדה                                                                   איילת כהן   

 מנכ"לית העירייה         ע/מנכ"ל                                                                   

 

 

 

 החלטות  ראש העירייה:

 רכב ליסינג למחלקת פת"ש – 103/2016הצעה מס'  .1

 .חברת קל אוטומאשר ההתקשרות עם       

 

 ביטוח תאונות אישיות לתלמידים באמצעות משכ"ל   – 104/2016הצעה מס'  .2

 עם איילון חברה 30/2016באמצעות משכ"ל  מכרז פומבי מס' תל/  מאשר ההתקשרות עם     

 לביטוח בע"מ.      

 

 

 יואל לביא                                                                                                                  2016רמלה, אוגוסט   

 ראש העירייה                                                                                                


