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( בבית 2017באוגוסט  8שלישי, ט"ז באב תשע"ז )ביום שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :משתתפים
 המשנה ליועץ המשפטי -עו"ד סופי ויטלם  

 סגן גזברית העירייה –שגיא רוזנבלט 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 
 

  נדון:ה
 
 , באמצעות משכ"להסעות תלמידים לאלעד ולאשדוד בשנה"ל תשע"ח  – 2017/78הצעה מס'  .1

לשנת הלימודים תשע"ח, ולאור ועדות השיבוץ המתקיימות ברשות, עולה כי  ערכותהיבמסגרת ה
אשר אינם מופיעים בנוהל הקודם/או בקו שלא לאלעד ולאשדוד, יש צורך בהרחבה של קווים 

  קיים סוג רכב המתאים.
    

לחברה למשק וכלכלה במסגרת לאור האמור לעיל, אגף החינוך והנוער פנה בנוהל הצעת מחיר 
 , להלן הצעות המחיר שהתקבלו:8/2016הס/ מס'מכרז 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, אור בוס חברתממליץ לועדה לאשר ההתקשרות עם נוער החינוך והאגף אחר בדיקת ההצעות, ל
 להלן: בעלות המפורטתלביצוע הסעות עבור הקווים הנוספים  באמצעות משכ"ל,

עמלת משכ"ל בשיעור של לכיוון אחד כולל מע"מ וכולל ₪   232.3קו נסיעה לאשדוד בעלות של 
4.5%; 

לכיוון אחד כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של ₪  146.7קו נסיעה לאלעד בעלות של 
4.5%. 

 .8178710 –מקור תקציבי 
 (1)נספח מס'  

 
 

. מחיר נסיעה בש"ח אשדודהצעת המסיע לקו  שם המסיע

לכיוון אחד עבור רכב אחד כולל מע"מ ועמלה. לא 

 כולל עלות ליווי

. מחיר נסיעה בש"ח לכיוון אלעדהצעת המסיע לקו 

אחד עבור רכב אחד כולל מע"מ ועמלה. לא כולל 

 עלות ליווי

 173.6  רהמטיילי נהו

 199.3 238.4 המוביל הארצי

 359.5 484.2 גלים נרקיס

מסיעי העיר ראשון 

 לציון

242.1 168.7 

 158.9 266.5 י. אליהו

 183.4 262.9 דן לימוזין טורס

 146.7 232.3 אור בוס

 182.2 262.9 מטיילי א. ראם

 185.8 359.5 מסיעי כרמית

  278.8 בל הסעות

  240.9 מטיילי ירון בר

  273.9 ע.פ מסיעי אשדוד
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 המלצת הועדה:

 
 , באמצעות משכ"להסעות תלמידים לאלעד ולאשדוד בשנה"ל תשע"ח  – 87/2017הצעה מס'  .1

, חברת אור בוסהתקשרות עם לנוער החינוך וה אגףהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 
 לביצוע הסעות עבור הקווים הנוספים בעלות המפורטת להלן:באמצעות משכ"ל, 

לכיוון אחד כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של ₪  232.3קו נסיעה לאשדוד בעלות של 
4.5%; 

לכיוון אחד כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של ₪  146.7בעלות של קו נסיעה לאלעד 
4.5%. 

 .לטובת העירייה וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות 
 

 
   שגיא רוזנבלט                              כהן גלית                                                                              

 גזברית העירייהסגן                       מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                     
 
 
 
 

 
 החלטת ראש העיר:

 
 , באמצעות משכ"להסעות תלמידים לאלעד ולאשדוד בשנה"ל תשע"ח  – 87/2017הצעה מס'  .1

לביצוע הסעות עבור באמצעות משכ"ל, , חברת אור בוסהתקשרות עם ל מאשר המלצת הועדה
 הקווים הנוספים בעלות המפורטת להלן:

לכיוון אחד כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של ₪  232.3קו נסיעה לאשדוד בעלות של 
4.5%; 

של  לכיוון אחד כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור₪  146.7קו נסיעה לאלעד בעלות של 
4.5%. 

 .לטובת העירייה וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות 
 

 

 מיכאל וידל          
 רמלה ראש העיר                 
 רמלה,


