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הישיבות ע"ש בחדר ( 2018נובמבר  13תשע"ט ) ה' בכסלוביום שלישי , שהתקיימה  למכרזים משותפיםהועדה מישיבת 

 אפריאט בבית העירייה. 
 

 נוכחים:                                                                     משתתפים:  
 נדסהכלכלן אגף ה -עוז בן שלוש            מנכ"ל העירייה                                     -רונן עזריה 

                      גזברית העירייה                                          ס.   -שגיא רוזנבלט
 שנה ליועמ"ש                          מ -עו"ד סופי ויטלם  

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

 
 הנדון:

 
 "ס אית"ןהבי -מקרנים  3 -הצטיידות מחשובית   - 2018/137הצעה מס' . 1

 כיתות לימוד בבי"ס אית"ן. 7הוכשרו ,  תשע"טשנת הלימודים במסגרת היערכות ל

 .כציוד חשוב ודחוף לשנה זו כשלב שני בהצטיידותמקרנים  3צטיידות הוגדרו הברשימת ה
 עבור ביה"ס אית"ן : מקרנים  3-מצ"ב הצעת מחיר ל

 ולל מע"מ.כ₪  15,736ע"ס  -מטח )מחירון פיס( נס 
 טח ) זכיינית מפעל הפיס( ע"סמ -מחברת נסמקרנים  3 רכישת  ך ונוער )יחידת המחשוב( מבקש לאשר את אגף חינו

  ביה"ס אית"ן.עבור כולל מע"מ ₪  15,736
 1815500751  -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 
 
 החלפת רכב ליסינג מחלקת מתקני משחקים  - 2018/138הצעה מס' . 2

 כולל₪  3,600 הינה שעלותו החודשית (28-351-33מ.ר )בסוף חודש זה מסתיים חוזה ליסינג של רכב מסוג רנו קנגו 
 .מע"מ

 ממליץ על רכב מסוגהרכב  קציןאוריצקי ולאחר בדיקת רכב מתאים יותר ,לאחר אפיון מנהל המחלקה אלכס 
 .המתאים יותר לצרכי המחלקה  MAXI  סיטרואן ברלינגו

 .MAXI  סיטרואן ברלינגו**  מצ"ב הצעת מחיר של משכ"ל עבור רכב מסוג 
וג עבור רכב מס פרייט אוחברת   - משכ"לקצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של זכיינית 

 תקורת משכ"ל.  4.5%מ וכולל מע" כולל₪  3,753של  בעלות חודשית MAXI  סיטרואן ברלינגו
 1742000730 -מקור תקציבי

 ( 2)נספח מס' 
 

    
 :הועדההמלצות  

 
 "ס אית"ןהבי -מקרנים  3 -בית  הצטיידות מחשו - 137/2018הצעה מס' . 1

 מקרנים  3וממליצה בפני ראש העיר לאשר רכישת אגף החינוך ) יחידת המחשוב( הועדה מאשרת המלצת     
  עבור ביה"ס אית"ן.כולל מע"מ ₪  15,736 ס( ע"סמטח ) זכיינית מפעל הפי -מחברת נס   
 
 קים החלפת רכב ליסינג מחלקת מתקני משח - 138/2018הצעה מס' . 2

לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של זכיינית  העיר קצין הרכב וממליצה בפני ראש הועדה מאשרת המלצת 
ולל מע"מ וכ כולל₪  3,753של  בעלות חודשית MAXI  סיטרואן ברלינגועבור רכב מסוג  אופרייט חברת   - משכ"ל

 תקורת משכ"ל.  4.5%
 

 ונן עזריהר                                                                  שגיא רוזנבלט                     
 נכ"ל העירייהמ                               גזברית העירייה                           ס.                   
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 :החלטות ראש העיר

 

 "ס אית"ןהבי -מקרנים  3 -ובית  הצטיידות מחש - 137/2018הצעה מס' . 1 
  עבור ביה"ס אית"ן.כולל מע"מ ₪  15,736 ח ) זכיינית מפעל הפיס( ע"סמט -מחברת נסמקרנים  3רכישת  מאשר    
 
 קים החלפת רכב ליסינג מחלקת מתקני משח - 138/2018הצעה מס' . 2

 תבעלות חודשי MAXI  סיטרואן ברלינגועבור רכב מסוג  אופרייט חברת   - משכ"לזכיינית מאשר ההתקשרות עם 
 תקורת משכ"ל.  4.5%מע"מ וכולל  כולל₪  3,753של 

 

 
 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה        

 


