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 בחדר הישיבות ע"ש אפריאט( 2018אוגוסט  27יום שני טז' אלול תשע"ח )  שהתקיימה למכרזים משותפיםהועדה ישיבת מ

 רמלה . 1בבניין העירייה ברחוב  ויצמן 
  

    נוכחים:                                                                                 : משתתפים
 רת מח' הסעות חינוך מיוחד   מזכי -ורן מרדכימ                                                          מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה

                                               גזברית העירייה   -ל רוזה לאעל
 מחלקת משק ונכסים מנהלת   -  מיכל רוטמן

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 
  17 /2017מכרז מס' הס/ במסגרת  הסעות קווי תלמידים בחירת זוכה עבור   - 2018/104הצעה מס' . 1

   במסגרת היערכות לשנת הלימודים תשע"ט לאור ועדות שיבוץ המתקיימות ברשות עולה כי יש צורך בהרחבה של     
 בנוהל הקודם ו/או קו שלא קיים סוג רכב המתאים.  אינם מופיעים קווים אשר     

 מצ"ב ריכוז הצעות מחיר למתן שירותי היסעים בנושא זה. **      

 בהתייחס למסלול כפר ברא: נוספו תלמידים המחייבים הגדלת רכב.   .1

 ילדים סיעודיים למסגרת.  3היציאה לקו נאות אילנה לאור שיבוצם של  .2

 ית עובד נס ציונה לאור הנחיית משרד החינוך לשילוב שני מסלולים אלו באחד. יציאה לנוהל ב .3

 בקו אלעד אין צורך ביישום הנוהל וזאת לאור העובדה כי אין שינוי בקו בשלב זה.  .4

 על פי תוצאות הנוהל הצעת המחיר הנמוכה שהתקבלה הינה של המסיעים הבאים בהתאם למסלולים:   .5

המסיע השביל הצהוב במחיר נסיעה לכיוון אחד עבור רכב אחד כולל מע"מ וכולל בקו כפר ברא הזוכה הוא  .א
 כולל ליווי₪  409.3עמלה 

וי בית עובד: המסיע הזוכה הוא השביל הצהוב במחיר נסיעה לכיוון אחד עבור רכב אחד כולל ליו –קו נס ציונה  .ב
 ₪  292.9כולל מע"מ כולל עמלה: 

 ש"ח על פי 483.9בש"ח לכיוון עבור רכב כולל ליווי כולל מע"מ ועמלה בקו נאות אילנה מעלון: מחיר נסיעה  .ג
הטבלה המצורפת הזוכה במחיר הזול ביותר הוא אור בוס. היות שמדובר שאשכול, המחיר הזוכה לוקח בחשבון 

 עלות שבועית של מעלון רגיל + מעלון גדול. 
 

 חברתעבור שירותי היסעים עם    408108-17-7575Aבאמצעות נוהל מס מבקש לאשר התקשרות אגף חינוך ונוער 
 והשביל הצהוב, ע"פ הפירוט המלא בטבלה. אורבוס      

 
  1817800710 - תקציבי מקור 

 
 ;מרחבי רמלה לנאות אילנה ראש העין שם המסיע

בש"ח לכיוון אחד  נסיעה שבועי מחיר
עבור רכב אחד כולל ליווי כולל מע"מ כולל 

 עמלה. מחיר אשכול

מחיר ; מרחבי רמלה לכפר ברא
בש"ח לכיוון אחד  בודדת נסיעה 

עבור רכב אחד כולל ליווי כולל 
 מע"מ כולל עמלה

מרחבי רמלה למוסדות חינוך נס 
; ציונה ובי"ס בטבע בבית עובד

בש"ח לכיוון   בודדת מחיר נסיעה
אחד עבור רכב אחד כולל ליווי 

 כולל מע"מ כולל עמלה
  461.9 20984.3 רון גל

 321.1 492.4 19331.6 מטיילי ירון בר
 292.9 409.3  השביל הצהוב

 357.7 518.1 22040.7 ז'ק יולזרי

 319.8 432.5 20192.1 מסיעי העיר ראשון לציון
 336.7 486.8 22998.0 א.ברזני הסעות

 344.3 499.8 21094.4 בל הסעות
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 321.1 471.6 17419.1 אור בוס
  432.5 18299.4 י. אליהו

   19884.0 טיולי א. ראם
   24945.7 מטיילי להב

   19223.7 מסיעי עמק איילון
 

 ( 1)נספח מס' 

 
 

 הפרוטוקול אושר ע"י המחלקה המשפטית.     ** 
 
 

 :המלצות הועדה
 
 17 /2017ם במסגרת  מכרז מס' הס/בחירת זוכה עבור  הסעות קווי תלמידי  - 104/2018הצעה מס' . 1

 באמצעות נוהל וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות אגף חינוך ונוער הועדה מאשרת המלצת    

 המלא רוט יהשביל הצהוב ע"פ הפחברת אורבוס וחברת עבור שירותי היסעים עם    408108-17-7575Aמס    
 .בטבלה   
 
  
 רונן עזריה                                                               ל רוזה לאעל                                 

 נכ"ל העירייהמ                                                            גזברית העירייה                               
 

 
 
 

 :החלטות ראש העיר

 

   17 /2017חירת זוכה עבור  הסעות קווי תלמידים במסגרת  מכרז מס' הס/ב - 104/2018הצעה מס' . 1

 השביל חברת אורבוס ו חברת עבור שירותי היסעים עם   408108-17-7575Aמס  באמצעות נוהל ההתקשרות מאשר 
 המלא בטבלה. רוט יהצהוב ע"פ הפ

 
 
 

 

 
 יכאל וידלמ                                                                                                                     

  ראש העיר                         
 מלהר


