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 16תשע"ז ) תמוזב ב, כ"ראשוןביום שהתקיימה  )אינטרנטית( למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.2017י לביו
 

 :משתתפים
                                 גזברית העירייה –עללאל רוזה 

 יועץ המשפטיה – דורון דבוריעו"ד 
 שק ונכסיםמנהלת מחלקת מ – מיכל רוטמן

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 
 :נוכחים

 משק ונכסיםסגן מנהלת מח'  –אבי דיל 
 

 
  נדון:ה
 
  – 79/2017הצעה מס'  .1

 21/2017, במסגרת מכרז משכ"ל מס' לת/אברהם אילוזראש העיר מ"מ תפעולי לליסינג ברכב 
בליסינג  ראש רשותמ"מ ב עבור , מקסימום תעריף רכ5.3.17מיום  2/2017עפ"י חוזר מנכ"ל מס' 

 ₪.  190,000 עד הינו תפעולי צמוד
 'מס מכרז במסגרת ,וכלכלה למשק לחברהבנוהל הצעת מחיר קצין הרכב  פנה בהתאם לזאת, 

 , כמפורט בנספח.הצעות שעונות לקריטריונים 3התקבלו , 21/2017לת/
 

, באמצעות חברת הרץם אשר ההתקשרות עקצין הרכב ממליץ לועדה ל ,הצעותהלאחר בדיקת 
 חודשים, 36, לתקופה של LIMITEDיונדאי סונטה הייברידי ברמת גימור משכ"ל, לרכב מסוג 

, בהתאם להצעתה 4.5%משכ"ל בשיעור של  עמלתוכולל מע"מ  ₪ 4,570של בעלות חודשית 
 שהיא הזולה ביותר.

 
 .16111/531 –תקציבי מקור 

 (1)נספח מס'  
 

 המלצת הועדה:
 
  – 79/2017 הצעה מס' .1

 21/2017, במסגרת מכרז משכ"ל מס' לת/למ"מ ראש העיר אברהם אילוזתפעולי ליסינג ברכב 
, חברת הרץלהתקשרות עם קצין הרכב  המלצתעדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר והו

 36, לתקופה של LIMITEDיונדאי סונטה הייברידי ברמת גימור באמצעות משכ"ל, לרכב מסוג 
, בהתאם 4.5%משכ"ל בשיעור של  עמלתוכולל מע"מ  ₪ 4,570של בעלות חודשית  חודשים,

 להצעתה שהיא הזולה ביותר.
. 

 
 

 רוזה עללאל                                 כהן גלית                                                                              
 גזברית העירייה                                                                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל     
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 החלטת ראש העיר:
 
 

  – 79/2017הצעה מס'  .1
 21/2017תפעולי למ"מ ראש העיר אברהם אילוז, במסגרת מכרז משכ"ל מס' לת/ליסינג ברכב 

יונדאי סונטה כ"ל, לרכב מסוג , באמצעות משחברת הרץמאשר המלצת הועדה להתקשרות עם 
כולל  ₪ 4,570של בעלות חודשית  חודשים, 36, לתקופה של LIMITEDהייברידי ברמת גימור 

 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.4.5%עמלת משכ"ל בשיעור של ומע"מ 
 
 
 

 
 מיכאל וידל          
 העיר ראש                      
 רמלה,


