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(  2018 באוקטובר 02' תשרי תשע"ט ) שלישי כגשהתקיימה ביום  למכרזים משותפיםהועדה מישיבת 

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

   נוכחים:                                                                     : משתתפים
                 מהנדסת העיר  -ולובייצ'יקסז'אנה                                         גזברית העירייה  - רוזה עללאל

 הנדסה כלכלן אגף ה -לוששעוז בן                                           מח' משפטית  - עו"ד גלי וולגן
                             מח' משק ונכסים  ס. מנהלת  - אבי דיל 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון
 

 
 הנדון:

 

 לפת שתי ניידות עבור השיטור העירוני הח -ביטול התקשרות  -2018/114הצעה מס'  .1

(  אושרה 112/2018) הצעה מס'  20.9.18מיום  43/2018-14מס' משותפים בפרוטוקול ועדת מכרזים 

₪  3,190( עבור רכב מסוג קאיה פורטה בעלות חודשית של Lease4u -ההתקשרות עם זכיינית משכ"ל

 תקורת משכ"ל, עבור כל ניידת.   4.5%כולל מע"מ וכולל 

 ולפיכך יש לבטל את ההתקשרות. רכב  את הדגם שאושר )קאיה פורטה( ואולם, אין במלאי יבואן ה

 ( 1)נספח מס'  

 

 החלפת שתי ניידות עבור השיטור העירוני  -2018/115הצעה מס'  .2

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

 מחלקות השיטור העירוני. 

 **  מצ"ב הצעת מחיר של משכ"ל עבור שתי ניידות מסוג ניסן סנטרה. 

 Lease4u -קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של זכיינית משכ"ל 

תקורת משכ"ל,  4.5%כולל מע"מ וכולל ₪  3,136עבור רכב מסוג ניסן סנטרה בעלות חודשית של 

 עבור כל ניידת. 

 דגמים אילו קיימים במלאי יבואן הרכב. הבהרה: 
 

 17612000730 -מקור תקציבי
 

 ( 2' )נספח מס
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  0192ניקוי תעלות פתוחות לקראת היערכות לעונת החורף   -2018/116הצעה מס'  .3

( אושרה 19/2018)הצעה מס'  28.03.18מיום  14/2018-14בפרוטוקול ועדת מכרזים משותפים מס' 

 ₪. מיליון  5באמצעות משכ"ל ע"ס  לקטיבי חברה לפיתוח בע"מהתקשרות בחוזה מסגרת עם 

כולל ₪  428,831אגף הנדסה מבקש לבצע במסגרת חוזה זה עבודות ניקוי לתעלות פתוחות בסך 

 מע"מ ועמלת משכ"ל. 

 2026572750  -מקור תקציבי
 ( 3)נספח מס' 

 

  רכישת ריהוט רחוב עבור הגינות הציבוריות   -2018/117הצעה מס'  .4

( אושרה 26/2018)הצעה מס'  25.04.18מיום  15/2018-14בפרוטוקול ועדת מכרזים משותפים מס' 

 ₪.  500,000ע"ס   באמצעות משכ"ל אי.אם שגב תעשיות בע"מהתקשרות בחוזה מסגרת עם 

 מחלקת גינון מבקשת לרכוש במסגרת חוזה זה ריהוט רחוב עבור הגינות הציבוריות: 

 לא כולל מע"מ ליחידה כולל התקנה וכולל עמלת משכ"ל.  ₪   787.32במחיר יח' אשפתון  60 .א

 לא כולל מע"מ ליחידה כולל התקנה וכולל עמלת משכ"ל. ₪   1147.22יח' ספסלים במחיר  20 .ב

 כולל עמלת משכ"ל(. ומ ) כולל התקנה לא כולל מע"₪  70,183.6 :  עלות הרכישה סה"כ    

 

 2721  -מקור תקציבי
 

 ( 4)נספח מס' 

 
 
 

 :המלצות הועדה
 

 חלפת שתי ניידות עבור השיטור העירוני ה -יטול התקשרותב  -114/2018הצעה מס'  .1

 מאשרת ביטוללאור העובדה כי  אין במלאי יבואן הרכב  את הדגם שאושר )קאיה פורטה(, הועדה 

₪  3,190פורטה בעלות חודשית של  איהעבור רכב מסוג ק Lease4u -עם זכיינית משכ"ל ההתקשרות

 תקורת משכ"ל, עבור כל ניידת.   4.5%כולל מע"מ וכולל 
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 החלפת שתי ניידות עבור השיטור העירוני   -2018/115הצעה מס'  .2

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

לל מע"מ כו₪  3,136עבור רכב מסוג ניסן סנטרה בעלות חודשית של  Lease4u -משכ"ל

 .  לכל ניידתתקורת משכ"ל,  4.5%וכולל 

 

  2019יקוי תעלות פתוחות לקראת היערכות לעונת החורף נ  -116/2018הצעה מס'  .3

 -זכיין משכ"להועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר התקשרות עם 

כולל מע"מ ועמלת ₪  428,831עבודות ניקוי לתעלות פתוחות בסך חברה לפיתוח בע"מ עבור  לקטיבי

 משכ"ל. 

 

  ר הגינות הציבוריות רכישת ריהוט רחוב עבו  -117/2018הצעה מס'  .4

 זכיין הועדה מאשרת המלצת מחלקת גינון  וממליצה בפני ראש העיר לאשר התקשרות עם

 60ור רכישת ריהוט רחוב עבור הגינות הציבוריות  ) עב אי.אם שגב תעשיות בע"מ -משכ"ל

מ, כולל התקנה וכולל לא כולל מע" ₪ 70,183.6יחדות ספסלים( ע"ס  20-יחידות אשפתון ו

 עמלת משכ"ל. 

 

 

 רונן עזריה                                                            עללאל רוזה                                      
 נכ"ל העירייהמ               גזברית העירייה                                                                            

 
 
 
 

 :החלטות ראש העיר

 

 חלפת שתי ניידות עבור השיטור העירוני ה -יטול התקשרותב  -114/2018הצעה מס'  .1

רכב מסוג קאיה פורטה בעלות  עבור Lease4u -עם זכיינית משכ"ל ההתקשרות ביטול מאשר 

 תקורת משכ"ל, עבור כל ניידת.   4.5%כולל מע"מ וכולל ₪  3,190חודשית של 

 

 חלפת שתי ניידות עבור השיטור העירוני ה   -115/2018הצעה מס'  .2

עלות בעבור רכב מסוג ניסן סנטרה  Lease4u -משכ"ל זכייניתמאשר ההתקשרות עם 

 .  כל ניידתעבור תקורת משכ"ל,  4.5%כולל מע"מ וכולל ₪  3,136חודשית של 
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  2019יקוי תעלות פתוחות לקראת היערכות לעונת החורף נ  -116/2018הצעה מס'  .3

ות ניקוי לתעלות פתוחות לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ עבור עבוד -זכיין משכ"למאשר התקשרות עם 

 . כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  428,831בסך 

 

 כישת ריהוט רחוב עבור הגינות הציבוריות  ר  -117/2018הצעה מס'  .4

שת ריהוט רחוב עבור עבור רכי אי.אם שגב תעשיות בע"מ -זכיין משכ"למאשר ההתקשרות עם 

לא כולל מע"מ, ₪  70,183.6יחדות ספסלים( ע"ס  20-יחידות אשפתון ו 60הגינות הציבוריות  ) 

 כולל התקנה וכולל עמלת משכ"ל. 

 
 

 
 יכאל וידלמ                                                                                                               

 ראש העיר                                     
 רמלה


