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( 2017 באוקטובר 24) חתשע" ד' בחשון, שלישיביום שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 
 
 
 
 
 
 
  נדון:ה
 
  – 98/2017הצעה מס'  .1

 ל, באמצעות משכ"בתום תקופת ההתקשרות לאגף ההנדסהליסינג  ירכב 2החלפת 
מסוג  ההנדסהאגף הליסינג של  ירכב 2 -תסתיים תקופת ההתקשרות ל  2017 נובמברחודש סוף ב

 כולל מע"מ. ₪ 1,600  חודשית נכון להיום לכל רכבעלות בידני,  I10יונדאי 
 המשמש את מחלקת חשמל ותאורת רחובות . – 45-627-31 :מ.ר  

 , ומבני ציבור .ש את מחלקת בטיחותהמשמ – 45-628-31           
 

עבור התקשרות חדשה לאותו סוג   לאור האמור לעיל, קצין הרכב פנה בנוהל הצעות מחיר למשכ"ל
 רכב, מצ"ב ההצעות בנספח.

 
פסיפיק רכב ותחבורה עם חברת  אשר ההתקשרותקצין הרכב ממליץ לועדה ל ,לאחר בדיקת הצעות

עלות חודשים, ב 36לתקופה של ידני,  I10יונדאי  מסוג יםרכב 2 עבור, באמצעות משכ"ל, בע"מ
, בהתאם כולל מע"מ ₪ 3,680סה"כ עבור שני הרכבים , מע"מ לכל רכב כולל ₪ 1,840של חודשית 

 להצעתה שהיא הזולה ביותר.
 

 .1811/731/730 –מקור תקציבי 
 (1)נספח מס' 

 
 המלצת הועדה:

 
  – 98/2017הצעה מס'  .1

 , באמצעות משכ"לבתום תקופת ההתקשרות לאגף ההנדסהליסינג  ירכב 2החלפת 
פסיפיק רכב ותחבורה עם חברת  ותלהתקשר הרכבהועדה ממליצה בפני ראש לאשר המלצת קצין 

עלות חודשים, ב 36לתקופה של ידני,  I10יונדאי  מסוג יםרכב 2עבור , באמצעות משכ"ל, בע"מ
בהתאם כולל מע"מ,  ₪ 3,680סה"כ עבור שני הרכבים מע"מ לכל רכב,  כולל ₪ 1,840של חודשית 

 להצעתה שהיא הזולה ביותר.
 

   רוזה עללאל                              כהן גלית                                                                              
 גזברית העירייה                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                     

 :משתתפים
 גזברית העירייה–רוזה עללאל 

 המשפטייועץ המשנה ל – סופי ויטלםעו"ד 
 מנהלת מח' משק ונכסיםסגן  –  אבי דיל 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 
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 החלטת ראש העיר:
 
  – 98/2017הצעה מס'  .1

 , באמצעות משכ"לבתום תקופת ההתקשרות לאגף ההנדסהליסינג  ירכב 2החלפת 
עבור , באמצעות משכ"ל, פסיפיק רכב ותחבורה בע"מעם חברת  ותלהתקשר מאשר המלצת הועדה

מע"מ  כולל ₪ 1,840של חודשית עלות חודשים, ב 36לתקופה של ידני,  I10יונדאי  מסוג יםרכב 2
 כולל מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר. ₪ 3,680לכל רכב, סה"כ עבור שני הרכבים 

 
 
 
 

 מיכאל וידל          
 רמלה ראש העיר                 

 
 רמלה,

 
 
 


