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  ,(2020פברואר  18)  שלישי כ"ג שבט תש"פ יוםב שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה מ
 

                                 :נוכחים                                                                                 משתתפים:
                                                        מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה

 גזברית העירייה  -רוזה עללאל
 מחלקת משק ונכסים מנהלת  -מיכל רוטמן 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 
  מחלקת גינון להחלפת רכב   - 2018/95 הצעה מס'  .1

 לקת הגינון.המשמש את מח 94-982-32.ר מ החודש מסתיים הסכם שכירות של רכב מסוג טנדר איסוזו דימקס 

 כב זה .רמקטגוריה במקומו של  רכבים ל  מצ"ב הצעות מחיר ממשכ"ל

  4.5 % רת משכ"ל בשיעורהיא על רכב מסוג טנדר איסוזו דימקס בעלות חודשית כוללת מע"מ ותקוקצין הרכב ממליץ 

 לחודש . ) כולל וו גרירה , פגוש צינורות , ואמבטיה בארגז ( .₪ 5,089בסך 

 תם הצעוכולל מע"מ,   4.5%לל עמלת משכ"ל בשיעור לחודש כו 5,089, ע"ס בע"מ  מהזכיין פסיפיק רכב ותחבורה 

 הזולה ביותר מבין הצעות זכייני משכ"ל .

 1746/730 –מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס'                                                                                     

 
 

  החלפת רכב אגף ההנדסה מחלקת הפיקוח על הבניה  - 2018/69הצעה מס' .  2

 המשמש את אגף ההנדסה הפיקוח על  59-395-34 מ.ר 4*4החודש נסתיים הסכם שכירות של רכב מסוג סוזוקי ג'מיני        

 הבניה .       

 במקומו של רכב זה . 4*4רכב ל  מצ"ב הצעות מחיר ממשכ"ל       

 בעלות חודשית כוללת מע"מ ותקורת משכ"ל בשיעוראוטו  1.6 4*4על רכב מסוג סוזוקי ויטרה קצין הרכב ממליץ        

 הזולה ביותר מבין הצעות זכייני משכ"ל .הצעתם , מהזכיין אופרייט ליס בע"מ,  לחודש ₪  3,451בסך  %4.5        

 1731/730 –מקור תקציבי        

 ( 2)נספח מס' 
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 :הועדההמלצות 
 

  החלפת רכב למחלקת גינון   - 95/2018הצעה מס' .  1

 ,ע"מ ב מהזכיין פסיפיק רכב ותחבורה ההתקשרות עם לאשר וממליצה בפני ראש העיר  קצין הרכב הועדה מאשרת המלצת 

 .וכולל מע"מ  4.5%לחודש כולל עמלת משכ"ל בשיעור  5,089ע"ס 

     

  החלפת רכב אגף ההנדסה מחלקת הפיקוח על הבניה  - 2018/69הצעה מס' .  2

 הזכיין אופרייט ליס בע"מעם  ההתקשרותלאשר הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר       

 .ש לחוד₪  3,451בסך  %4.5  בעלות חודשית כוללת מע"מ ותקורת משכ"ל בשיעוראוטו  1.6 4*4רכב מסוג סוזוקי ויטרה ל      

 
 
 רונן עזריה                                                                       אל רוזה  לעל                    

 נכ"ל העירייהמ                                                                  גזברית העירייה                 

 

 :החלטות ראש העיר

  החלפת רכב למחלקת גינון   - 95/2018הצעה מס' .  1

   4.5%דש כולל עמלת משכ"ל בשיעור לחו 5,089"ס ע,בע"מ  מהזכיין פסיפיק רכב ותחבורה ההתקשרות עם מאשר 

 .וכולל מע"מ

     

  החלפת רכב אגף ההנדסה מחלקת הפיקוח על הבניה  - 2018/69הצעה מס' .  2

    בעלות חודשית כוללת מע"מ אוטו  1.6 4*4רכב מסוג סוזוקי ויטרה , להזכיין אופרייט ליס בע"מעם  ההתקשרותמאשר       

 .לחודש ₪  3,451בסך  %4.5  משכ"ל בשיעור ותקורת      

 

 

 
 מיכאל וידל   

 ראש העיר   
 

 רמלה


