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בחדר  (2018בספטמבר   20) חמישי יא' אלול תשע"טשהתקיימה ביום  למכרזים משותפיםהועדה מישיבת 

 רמלה . 1הישיבות ע"ש אפריאט בבניין העירייה ברחוב  ויצמן 
 

 כחים:    נו                                                                                משתתפים: 
  רכזת הסעות  -שושי כהןנכ"ל העירייה                                                         מ -רונן עזריה

                                                גזברית העירייה      -עללאל רוזה 
                                              משנה ליועמ"ש  -סופי ויטלםעו"ד 

 מנהלת  מחלקת משק ונכסים ס.  -  אבי דיל
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 

 
 הנדון:

 

סעות קווי בחירת זוכה עבור הסיום התקשרות ו -החלטהעדכון   -2018/111הצעה מס'  .1

 17/2017תלמידים במסגרת מכרז מס' הס 

באופן בו יש להכריז  27.8.18מיום  39/2018-14מכרזים משותפים מס' ועדת  פרוטוקול מבוקש לעדכן

על סיום ההתקשרות עם חברת י.אליהו עבור הסעות קווי תלמידים לנאות אילנה וכפר ברא ולהותיר 

רותי עבור שי  A 408108-17-7575התקשרות לשנת תשע"ט באמצעות נוהל מס' האישור לבעינה את 

 . 27.8.18רת השביל הצהוב ע"פ הפירוט כפי שאושר בועדה ביום היסעים עם חברת אורבוס וחב

 שנת תשע"ח. משכ"ל על סיום ההתקשרות עם הספק עבורההתקשרות בכפוף למכתב מ** יודגש כי 

 ( 1)נספח מס' 

 

  החלפת שתי ניידות עבור השיטור העירוני  -112/2018הצעה מס'  .2

שתי ניידות מסוג קאיה פורטה המשמשות  מסתיים חוזה השכירות של 31.10.2018בתאריך 

 את מחלקת השיטור העירוני. 

 ** מצ"ב הצעת מחיר של משכ"ל עבור שתי ניידות מסוג קאיה פורטה. 

 Lease4u -משכ"ל מליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של זכייניתקצין הרכב מ

תקורת  4.5%"מ וכולל כולל מע₪  3,190עבור רכב מסוג קאיה פורטה בעלות חודשית של 

 .  לכל ניידתמשכ"ל, 

 17912000730 -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 
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 :המלצות הועדה
 
 

בור הסעות קווי תלמידים במסגרת עבחירת זוכה  -העדכון החלט  -111/2018הצעה מס'  .1

 17/2017מכרז מס' הס 

 קווי תלמידים לנאות אילנההועדה מאשרת את סיום ההתקשרות עם חברת י.אליהו עבור הסעות 

 עבור  A 408108-17-7575וכפר ברא וכן מאשרת ההתקשרות לשנת תשע"ט באמצעות נוהל מס' 

 יוםבעדה וחברת אורבוס וחברת השביל הצהוב ע"פ הפירוט כפי שאושר בושירותי היסעים עם      

     27.8.18 . 

 ההתקשרות עם הספק עבור שנת תשע"ח.** יודגש כי ההתקשרות בכפוף למכתב ממשכ"ל על סיום 

 

  חלפת שתי ניידות עבור השיטור העירוניה  -112/2018הצעה מס'  .2

 זכייניתהועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

ע"מ מכולל ₪  3,190עבור רכב מסוג קאיה פורטה בעלות חודשית של  Lease4u -משכ"ל

 .  לכל ניידתתקורת משכ"ל,  4.5%וכולל 

 

 רונן עזריה                                                            עללאל רוזה                                     
 נכ"ל העירייהמ               רייה                                              גזברית העי                              

 
 
 

 :החלטות ראש העיר

 

בור הסעות קווי תלמידים במסגרת עבחירת זוכה  -העדכון החלט  -111/2018הצעה מס'  .1

 17/2017מכרז מס' הס 

 לנאות אילנה מאשר את סיום ההתקשרות עם חברת י.אליהו עבור הסעות קווי תלמידים

 עבור  A 408108-17-7575וכפר ברא וכן מאשר ההתקשרות לשנת תשע"ט באמצעות נוהל מס' 

 יוםבעדה וחברת אורבוס וחברת השביל הצהוב ע"פ הפירוט כפי שאושר בושירותי היסעים עם  

     27.8.18 . 

שנת  ** יודגש כי ההתקשרות בכפוף למכתב ממשכ"ל על סיום ההתקשרות עם הספק עבור

 תשע"ח.
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  חלפת שתי ניידות עבור השיטור העירוניה  -112/2018הצעה מס'  .2

 זכייניתהועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

ע"מ מכולל ₪  3,190עבור רכב מסוג קאיה פורטה בעלות חודשית של  Lease4u -משכ"ל

 .  ניידתלכל תקורת משכ"ל,  4.5%וכולל 

 

 
 

 
 יכאל וידלמ                                                                                                               

 ראש העיר                                     
 רמלה


