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( בבית 2017באוגוסט  22באב תשע"ז ) ל'שלישי, ביום שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :משתתפים
 גזברית העירייה–רוזה עללאל 

 המשנה ליועץ המשפטי -  עו"ד סופי ויטלם
 מנהלת מחלקת משק ונכסיםסגן  – אבי דיל

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 

 
  נדון:ה
 
   – 90/2017הצעה מס'  .1

  בתום תקופת ההתקשרות אגף חינוךבהחלפת רכב ליסינג למחלקת תחזוקה 
אחזקה מסוג  מחלקתשל  תסתיים תקופת ההתקשרות לרכב הליסינג 2017 בסוף חודש אוגוסט

 לחודש כולל מע"מ. ₪ 3,629של  ,נכון להיום ,בעלות חודשית 86-961-31רנו קונגו, מס' 
 

עבור התקשרות חדשה לרכב למשכ"ל   בנוהל הצעות מחיר קצין הרכב פנהלאור האמור לעיל, 
 מצ"ב ההצעות בנספח. ,דיזל ידני כולל וו גרירה 1.5רנו קנגו מאותה קטגוריה 

 

, lease4u אשר ההתקשרות עם חברתללועדה ממליץ לאחר בדיקת הצעות המחיר, קצין הרכב 
 3,252של בעלות חודשית דיזל ידני כולל וו גרירה,  1.5עבור רכב מסוג רנו קנגו באמצעות משכ"ל, 

ואף , הזולה ביותר , בהתאם להצעתה שהיא4.5% עמלת משכ"ל בשיעור שלכולל מע"מ ו ₪
 כיום. תמשלמ העירייההחודשית אותה  מוזילה את העלות

 
 .1811000731 –מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 
 
 

 המלצת הועדה:
 
   – 90/2017הצעה מס'  .1

  בתום תקופת ההתקשרות אגף חינוךבהחלפת רכב ליסינג למחלקת תחזוקה 

, lease4u הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת קצין הרכב להתקשרות עם חברת
 3,252דיזל ידני כולל וו גרירה, בעלות חודשית של  1.5 ובאמצעות משכ"ל, עבור רכב מסוג רנו קנג

, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר, ואף 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  ₪
 מוזילה את העלות החודשית אותה העירייה משלמת כיום.

 
   רוזה עללאל                              כהן גלית                                                                              

 גזברית העירייה                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                     
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 החלטת ראש העיר:

 
 
   – 90/2017הצעה מס'  .1

  בתום תקופת ההתקשרות אגף חינוךבהחלפת רכב ליסינג למחלקת תחזוקה 

, באמצעות משכ"ל, עבור רכב מסוג רנו lease4u להתקשרות עם חברת מאשר המלצת הועדה
כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 3,252דיזל ידני כולל וו גרירה, בעלות חודשית של  1.5 קנגו
, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר, ואף מוזילה את העלות החודשית אותה העירייה 4.5%של 

 משלמת כיום.
 

 
 

 

 מיכאל וידל          
 רמלה ראש העיר                 
 רמלה,


