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 (2018פברואר  28)רביעי י"ג באדר תשע"ח  שהתקיימה ביום  למכרזים משותפיםישיבת הועדה 
 .רמלה  1ויצמן  רחוב  דר הישיבות ע"ש אפריאט ,חב
 

                                : נוכחים                                                              משתתפים:
 ף הנדסהכלכלן אג -מנכ"ל                                                  עוז בן שלוש  -רונן עזריה 

 צין רכב  ק -אבי דיל     זברית העירייה                               ג -רוזה עללאל
                           משנה ליועמ"ש-עו"ד סופי ויטלם 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים-מיכל רוטמן 
 לשכת מנכ"ל  -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 גני ילדים/תחזוקה מחלקת בהחלפת רכב ליסינג  - 2018/21הצעה מס'  .1

 גני ילדים.  /ליסינג של מחלקת תחזוקה  רכבה חוז םיימסת 2018בסוף חודש אפריל     
     הנ"ל בעסקאות ליסינג חדשות   חלפת הרכבלמשכ"ל לקבלת הצעות מחיר עבור ה פנה קצין הרכב     

 רוט הבא :יהפפי  -על חודשים  36עבור     

 מסיים חוזה ליסינג השייך למחלקת תחזוקה צוות גני , 15-914-33מס'   'רנו קנגו'  רכב מסוג
 לחודש כולל מע"מ .₪  3,630  עלות שכירות נכון להיום. ים ילד

-אוטו' מזכיין משכ"ל ' רנו קנגו 'על אותו רכב מסוג קצין הרכב  ממליץלאור סיום החוזה, 

LEASE4U   ,תקורת  4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל ₪  3,120 בעלות שכירות חודשית בסך
 . משכ"ל

 בין זכייני משכ"ל ובין רכב נוסף מאותה הקטגוריה .הזולה ביותר לרכב זה הינה הצעה זו 
 18131/730  -מקור תקציבי

 ( 1)נספח מס' 

 במחלקת פת"שהחלפת רכב  - 2018/13הצעה מס' . 2
 ת פת"ש, צוות כבישים. רכבי ליסינג של מחלק החוז םיימסת 2018בסוף חודש אפריל     

     הנ"ל בעסקאות ליסינג חדשות   חלפת הרכבלקבלת הצעות מחיר עבור ה קצין הרכב  פנה למשכ"ל    
 רוט הבא :יהפפי  -על חודשים  36עבור     

  שייך למחלקת פת"ש המסיים חוזה ליסינג  13-364-34מס'  'מיצובישי אנטר'רכב מסוג טנדר
 לחודש כולל מע"מ .₪  5,158עלות שכירות נכון להיום  . צוות כבישים

-כולל תוספות  2*4איסוזו דימקס  על טנדר מסוג קצין הרכב  ממליץ סיום החוזה,לאור  

כולל ₪  5,395סך בעלות שכירות חודשית ב,  LEASE4Uמזכיין משכ"ל  ארגז סגור וו גרירה 
 משכ"ל.תקורת  4.5%לחודש וכולל  מע"מ

 
 כולל  מאותה הקטגוריה נוספים  הזולה ביותר לרכב זה בין זכייני משכ"ל ובין רכבים זו  ההצעה

 .תוספות 
 1742/730 -מקורת תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 
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 :הועדההמלצות 

 

 תחזוקה /גני ילדיםמחלקת בהחלפת רכב ליסינג  - 2018/12הצעה מס'  .1
  עבור השכרת  העיר לאשר ההתקשרותוממליצה בפני ראש קצין הרכב הועדה  מאשרת המלצת      

 ₪  3,120 בעלות שכירות חודשית בסך,  LEASE4Uאוטו' מזכיין משכ"ל  'רנו קנגו'רכב מסוג      
 . משכ"לתקורת  4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל      

 
 החלפת רכב במחלקת פת"ש - 2018/13הצעה מס'  . 2

 ה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עבור השכרת   וממליצקצין הרכב הועדה  מאשרת המלצת     

   סך בעלות שכירות חודשית ב , LEASE4U  משכ"למזכיין  2*4 'איסוזו דימקס' טנדר מסוגרכב     
 משכ"ל.תקורת   4.5%לחודש וכולל  כולל מע"מ₪  5,395    
 
 
 רונן עזריה                                                                       עללאל רוזה                     

 נכ"ל העירייהמ     גזברית העירייה                                                                             

 

 

 

 :החלטות ראש העיר

 
 תחזוקה /גני ילדיםמחלקת בהחלפת רכב ליסינג  - 12/2018הצעה מס' .  1

אוטו' מזכיין משכ"ל  'רנו קנגו'רכב מסוג להתקשרות  עבור השכרת  קצין הרכב המלצת מאשר    
LEASE4U     ,תקורת  4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל ₪  3,120 בעלות שכירות חודשית בסך    

 . משכ"ל   
 
 החלפת רכב במחלקת פת"ש -  13/2018הצעה מס' . 2

 מזכיין   2*4 'איסוזו דימקס'  מסוג טנדרלהתקשרות עבור השכרת רכב  קצין הרכב המלצת מאשר    

  4.5%לחודש וכולל  כולל מע"מ₪  5,395סך בעלות שכירות חודשית ב, LEASE4U  משכ"ל    
 משכ"ל.תקורת     
 
 
 

 מיכאל וידל

 ראש העיר

 רמלה


