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 (  2018פברואר  21רביעי ו' באדר תשע"ח ) ביום שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

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

                                : נוכחים                                                              משתתפים:
 קצין רכב   -  אבי דיל   גזברית העירייה                                 -רוזה עללאל

 כלכלן אגף הנדסה –עוז בן שלוש                           משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים -מיכל רוטמן 

 ע. מנכ"ל  -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 
 עירוני בליסינג תפעולי עקב ריבוי תקלות ת שיטור והחלפת  נייד - 12/2018הצעה מס' . 1
 ניידות שיטור העירוני בליסינג תפעולי עקב 3החלפת לבהמשך להחלטת מנכ"ל העירייה  
  ריבוי תקלות . 

 .החלפת הניידות קצין הרכב פנה למשכ"ל בבקשה לקבלת הצעות מחיר ל
  

 :ניידת אחת(עבור ה ) הצעהלהלן 
 , 3,280₪ –בעלות חודשית נכון להיום בסך  17-440-37רכב מסוג טויוטה קורולה מס' . 1

  XV  NEW  ברכב מסוג ג'יפון סובארו  יוחלף לפני הזמן בשנה השנייה ללא קנס יציאה    
 הזכיין חב' הרץ .₪  5,006בעלות חודשית בסך     

 
 . 4.5%בשיעור  משכ"להמחירים כוללים מע"מ וכוללים תקורת 

 הנ"ל: תיוקצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרו
 הזכיין חב' הרץ .₪  5,006בעלות חודשית בסך     NEW  XVרכב מסוג ג'יפון סובארו 

 17612/730 –תקציבי מקור 
 

 ( 1)נספח מס' 
 
 שערי ציון  ת ספרכיתות יבילות בבי 3עבור אספקה והצבה של  ההגדל -2018/31הצעה מס' . 2

( עם 04.01.2018מיום  1/2018-14להסכם התקשרות  ) ועדת מכרזים משותפים  25%הגדלה של 
כיתות  3משכ"ל לאספקה והצבה של  באמצעות,  'בע"מ 3000ייצור מבנים  מרין חברת 'ישרא

 ן'. שערי ציו' ת ספרלבי יבילות
 כפי שהוזמן. מ"ר,  40מ"ר במקום  50 -את הכיתות ל לאחר סיור בשטח הוחלט כי יש להגדיל

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  57,690ע"ס ה היא הגדל
 מבדיקה שנערכה ע"י מחלקת הנדסה מדובר באותה חברה אך עם שינוי שם וח.פ זהה  

 (. 511517492ח.פ  " ישרא מרין בנייה מודולרית בע"מ"  -שם חדש) 
  מ, באמצעות"בע מודולרית בנייה מרין לחברת ישראאגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת שכ"ט 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  57,690ל ע"ס "משכ
 

 בכפוף למציאת מקור תקציבי  -מקור תקציבי
 ( 2)נספח מס' 
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 :הועדההמלצות 

 
 בהחלפת  ניידת השיטור העירוני בליסינג תפעולי עקב ריבוי תקלות  – 12/2018הצעה מס' . 1
 :הנ"לת המלצת קצין הרכב ומאשרת ההתקשרוהועדה מאשרת     

 הזכיין חב' הרץ .₪  5,006בעלות חודשית בסך     NEW  XVרכב מסוג ג'יפון סובארו     
     
 
 שערי ציון יבילות בבית ספר כיתות 3קה והצבה של הגדלת  עבור אספ -2018/13הצעה מס' . 2

 ההתקשרות עם הגדלת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה מאשרת המלצת     
  כולל מע"מ ועמלת ₪  57,690ל ע"ס "משכ " באמצעות מ"בע מודולרית בנייה מרין חברת ישרא"

 משכ"ל.
 
 
 רונן עזריה                                                                       עללאל רוזה                     

 נכ"ל העירייהמ     גזברית העירייה                                                                             

 

 

 :החלטות ראש העיר

 

 בהחלפת  ניידת השיטור העירוני בליסינג תפעולי עקב ריבוי תקלות  - 12/2018הצעה מס' . 1

   ₪  5,006בעלות חודשית בסך     NEW  XVרכב מסוג ג'יפון סובארו מאשר ההתקשרות הנ"ל:      
 הזכיין חב' הרץ .    

 
  

 שערי ציון כיתות יבילות בבית ספר 3 ספקה והצבה שלהגדלת עבור א -2018/31הצעה מס' . 2
 ל "משכ'  באמצעות מ"בע מודולרית בנייה מרין חברת ישרא'מאשר הגדלת ההתקשרות עם      
 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  57,690ע"ס      

 

 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר

 

 

 רמלה


