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 (2018פברואר  14תשע"ח ) שבט יום רביעי כט' שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה מ

 .רמלה  1ויצמן  , רחוב  בניין העירייהבבחדר הישיבות ע"ש אפריאט  
 

                                : נוכחים                                                              משתתפים:
 צין רכב  ק -אבי דיל   . גזברית העירייה                          ס -שגיא רוזנבלט

 אחראית מחלקת ביטוחים –גלית יעקב                           משנה ליועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 

 ע. מנכ"ל   –עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 
  מחלקת ביטחון ומחלקת המחשוב:החלפת רכב ליסינג   - 2018/10מס' הצעה . 1

 רכבי מחלקות הביטחון ומחשוב מסוג קיה פיקנטו: 2  מסתיים חוזה שכירות של ץבחודש מר     

₪  2,014יקנטו , עלות שכירות נכון להיום פמסוג קיה  39-304-33רכב מחלקת ביטחון מס'  .1
 לחודש כולל מע"מ .

₪  1,990יקנטו , עלות שכירות נכון להיום פמסוג קיה  39-307-33רכב מחלקת מחשוב מס'  .2
 לחודש כולל מע"מ .

 . מצ"ב הצעות מחיר ממשכ"ללמשכ"ל בנוהל הצעות מחיר , קצין הרכב פנה 
 להלן המלצת קצין הרכב:

 תקורת החברה למשק 4.5%יקנטו בעלות שכירות חודשית כוללת מע"מ וכוללת רכב מסוג קיה פ
 ש"ל לכול רכב אחד לחודש . 1,865וכלכלה בסך 

לחודש כולל מע"מ ותקורת החברה למשק וכלכלה מחברת ₪  3,730 –בסה"כ לשני הרכבים        

HERTZ  . 
 מבין זכייני משכ"ל . סוג קיה פיקנטומבין רכבי קטגוריה הצעתם הזולה ביותר      
 1616/730 –ב ושמח' מח,  18171/730 –מח' ביטחון  -מקור תקציבי      

 
 ( 1)נספח מס' 

 

ת ביטוח פוליס תהוצאות משפטיות + הרחבפוליסת ביטוח עבור   - 11/2018הצעה מס'  .2
 בעיריית רמלה בגין אפליה והטרדהמשרה  נושאיעבור 

 להתקשרות עם משכ"ל בבקשה בהמלצת יועץ הביטוח של העירייה, פנתה מח' משק ונכסים       
 בע"מ. ( 1992במסגרת סוכנות לביטוח )      

 סה עבור הוצאות משפטיות וכן הרחבת פוליסת ביטוח עבור נושאי פוליהביטוח מיועד ל
 בעיריית  רמלה בגין אפליה והטרדה.  משרה

 להלן הצעת המחיר:      
 .כולל מע"מ₪  16,293 -לשנה  פוליסה להוצאות משפטיות     

 כולל מע"מ. ₪  1,734 -לשנה אפליה והטרדהנושאי משרה בגין פוליסת ביטוח עבור  הרחבת      
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 עם משכ"ל עבור ביטוח הוצאות משפטיות מחלקת משק ונכסים מבקשת לאשר ההתקשרות      

 ביטוח עבור נושאי משרה בעיריית  רמלה בגין אפליה והטרדה.  ועבור הרחבת פוליסת      
 193100440 -מקור תקציבי      

 ( 2)נספח מס'  
 
 

 :הועדההמלצות 
 
  החלפת רכב ליסינג מחלקת ביטחון ומחלקת המחשוב – 10/2018מס' הצעה . 1

 שני  עבור    HERTZחברת   המלצת קצין הרכב ומאשרת ההתקשרות עםהועדה מאשרת        
 (. 4.5%) משכ"ל לחודש כולל מע"מ ותקורת ₪  3,730ע"ס   הרכבים        

 
  יטוח עבור בת פוליסת הוצאות משפטיות + הרחבפוליסת ביטוח עבור   - 11/2018הצעה מס' . 2

 נושאי משרה בעיריית רמלה בגין אפליה והטרדה     
 בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות וממליצה  מחלקת משק ונכסיםהועדה מאשרת המלצת      

  ועבור הרחבת    מ  לשנה כולל מע"₪  16,293ע"ס  הוצאות משפטיות בגין עבור ביטוח    לעם משכ"    
 כולל מע"מ  ₪  1,734פוליסת  ביטוח עבור נושאי משרה בעיריית  רמלה בגין אפליה והטרדה ע"ס    

 לשנה.    
   

 רונן עזריה                                                                          שגיא רוזנבלט          
 נכ"ל העירייהמ        גזברית העירייה                                                          ס.                 

 

 

 :החלטות ראש העיר

  מחלקת ביטחון ומחלקת המחשובהחלפת רכב ליסינג  – 10/2018מס' הצעה . 1
לחודש כולל מע"מ ₪  3,730ע"ס   שני הרכבים עבור   HERTZחברת מאשר ההתקשרות עם       

 (. 4.5%)משכ"ל ותקורת 
 
 

  ת רמלהעיריי-פליה והטרדה ביטוח הוצאות משפטיות + הרחבה לא - 11/2018הצעה מס' . 2
 מ    כולל מע"₪  16,293מאשר ההתקשרות עם משכ"ל עבור ביטוח בגין הוצאות משפטיות ע"ס     

 ועבור הרחבת פוליסת  ביטוח עבור נושאי משרה בעיריית  רמלה בגין אפליה והטרדה ע"ס לשנה    

 לשנה. כולל מע"מ₪ 1,734    

 

 מיכאל וידל

 רמלה  ראש העיר


