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( 2017ביוני  22ביום חמישי, כ"ח בסיון תשע"ז )שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :משתתפים
                                 גזברית העירייה –עללאל רוזה 

 משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים– מיכל רוטמן

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 
 :נוכחים

 משק ונכסיםסגן מנהלת מח'  –אבי דיל 
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

 

 
  נדון:ה
 
  – 70/2017הצעה מס'  .1

 21/2017, במסגרת מכרז משכ"ל מס' לת/תפעולי לראש העיר הנבחר מיכאל וידלליסינג ברכב 
בליסינג  מקסימום תעריף רכב עבור ראש רשות ,5.3.17מיום  2/2017עפ"י חוזר מנכ"ל מס' 

 ₪.  210,000הינו  תפעולי צמוד
 'מס מכרז במסגרת ,וכלכלה למשק לחברהבנוהל הצעת מחיר קצין הרכב  פנה בהתאם לזאת, 

 דגמי רכב העונים לקריטריונים, כמפורט בנספח. 6, הוצעו 21/2017לת/
 

אשר קצין הרכב ממליץ לוועדה ל, ובתיאום עם ראש העיר הנבחר ,הצעותהלאחר בדיקת 
, styleסקודה סופרב החדשה דגם , באמצעות משכ"ל, לרכב מסוג חברת הרץההתקשרות עם 

משכ"ל בשיעור  תוכולל עמל כולל מע"מ₪  4,890 שלבעלות חודשית  חודשים, 36לתקופה של 
 .4.5%של 

 
 .16111/530 –תקציבי מקור 

 (1)נספח מס'  
 

 ההגנה- כיכר טרומפלדורבתאורה חשמל ועבודות צוע בי – 2017/17הצעה מס'  .2
עמי את יגאל קבלני חשמל לקבלן המסגרת של העירייה  בנוהל הצעת מחיר, נדסה פנההאגף ה
 תאורה בכיכר טרומפלדור ההגנה.חשמל ועבודות ביצוע , עבור בע"מ

 כולל מע"מ והתייקרות.₪  103,903 הצעת המחיר שהתקבלה הינה בסך של
 

קבלן המסגרת של  ההתקשרות עםאשר וועדה לנדסה ממליץ להאגף הת ההצעה, לאחר בדיק
 כולל מע"מ.₪   103,903 בעלות שללביצוע העבודה חשמל בע"מ,  עמי את יגאל קבלניהעירייה, 

 
 .2475  -מקור תקציבי

 (2)נספח מס'  
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 ת הועדה:והמלצ

 
  – 70/2017הצעה מס'  .1

 21/2017ר מיכאל וידל, במסגרת מכרז משכ"ל מס' לת/תפעולי לראש העיר הנבחליסינג ברכב 
, חברת הרץ קצין הרכב להתקשרות עם המלצתעדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר והו

 חודשים, 36, לתקופה של styleסקודה סופרב החדשה דגם באמצעות משכ"ל, לרכב מסוג 
 .4.5%ל בשיעור של משכ" תוכולל עמל כולל מע"מ₪  4,890 שלבעלות חודשית 

. 
 

 ההגנה - כיכר טרומפלדורבתאורה חשמל ועבודות ביצוע  – 2017/17הצעה מס'  .2
 לשאלת הוועדה האם המחיר סביר?

 עוז מאגף ההנדסה משיב שכן.
קבלן המסגרת  ההתקשרות עם עדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשרוהולאור האמור לעיל, 

כולל ₪   103,903 בעלות שללביצוע העבודה בע"מ, חשמל  עמי את יגאל קבלנישל העירייה, 
 מע"מ.

 
 

 רוזה עללאל                                 כהן גלית                                                                              
 גזברית העירייה                         מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                  

 
 
 

 ת ראש העירייה:והחלט
 

  – 70/2017הצעה מס'  .1
 21/2017תפעולי לראש העיר הנבחר מיכאל וידל, במסגרת מכרז משכ"ל מס' לת/ליסינג ברכב 

סקודה סופרב , באמצעות משכ"ל, לרכב מסוג חברת הרץלהתקשרות עם  מאשר המלצת הוועדה
וכולל  כולל מע"מ₪  4,890 שלבעלות חודשית  חודשים, 36, לתקופה של styleהחדשה דגם 

 .4.5%עמלת משכ"ל בשיעור של 
 

 ההגנה - כיכר טרומפלדורבתאורה חשמל ועבודות ביצוע  – 2017/17הצעה מס'  .2
חשמל  עמי את יגאל קבלניקבלן המסגרת של העירייה,  עםלהתקשרות  מאשר המלצת הוועדה

 כולל מע"מ.₪   103,903 בעלות שללביצוע העבודה בע"מ, 
 

 
 מיכאל וידל          
 ראש העירייה                    
 רמלה,


