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הישיבות ע"ש ( בחדר 2018 דצמבר 13)ביום ד' טבת תשע"ט שהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים( מישיבת 
 אפריאט בבית העירייה. 

 
                                                                           נוכחים:                                                                         :משתתפים

 נהל תחזוקה  מ -אילן שרמי          גזברית העירייה                                      -ל רוזהלאעל
 צין רכב  ק  -אבי דיל                              יועמ"ש          משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים  -מיכל רוטמן 
                              מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 

 הנדון:
 
 החלפת רכב ליסינג מחלקת צביעת כבישים -2018/148צעה מס/ ה .1

 .סוג טנדר איסוזו דימקס מ 94-718-32מס' הליסינג  של מחלקת צביעת כבישים הסתיים עבור רכב  הסכם    

 לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל .₪  5,245 יתה : עלות שכירות הרכב הי   

 הכולל טנדר איסוזו דימקס -הצעות מחיר ממשכ"ל לרכב חדש מאותו הסוגפנה  בבקשה לקבלת  קצין הרכב לאור האמור,    

 לארגז . ארגז סגור + וו גרירה + אמבטיה    

 )זכיינית    LEASE4Uחברת   ההצעה הזולה ביותר ביחס לקטגוריה של  קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם   

 .  4.5%ל בשיעור ש תקורת משכ"ל לחודש כולל מע"מ וכולל ₪  5,751 ע"ס  משכ"ל(     

 1811000731  -מקור תקציבי    
 ( 1נספח מס' )

 
 

 משחקים  מתקנילמחלקת   רכב ליסינג עבור ביטול  התקשרות  - 149/2018הצעה מס' . 2
 
  אישרה התקשרות להחלפת רכב מחלקת מתקני משחקים  13.11.2018ם מיו 52/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס'   

  כולל מע"מ וכולל ₪ 3,733 ע"ס בעלות חודשית ) זכיינית משכ"ל(  אופרייט ליסעם חברת   MAXIמסוג סיטרואן ברלינגו   
 . 4.5%תקורת מששכ"ל בשיעור של  
 )זכיינית משכ"ל( התברר כי נעשתה טעות בשקלול ההצעות ובבחירת הזכיין לאחר שנחתם חוזה עם חברת אופרייט ליס 
 ) מצ"ב מייל הודעה ממשכ"ל ( . הזכיין הזוכה הזול ביותר  
    ₪ 3,733 ע"ס בעלות חודשית ) זכיינית משכ"ל(  אופרייט ליסוקש לבטל את ההתקשרות עם חברת האמור לעיל, מב לאור   

 . 4.5%כולל מע"מ וכולל  תקורת מששכ"ל בשיעור של 
 ( 2)נספח מס' 

 
 
 מתקני משחקים למחלקת  רכב ליסינג  - 2018/150הצעה מס' . 3

 אשר ישמש את    MAXIרלינגו ב רכב ליסינג מסוג סיטרואן  בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור קצין הרכב פנה למשכ"ל   

 ספח(. נ -מחלקת מתקני משחקים ) מצ"ב טבלת מחירים שלל משכ"ל   

  בעלות חודשית  )זכיינית משכ"ל(    LEASE4Uחברת  קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של     

 . 4.5%ללת תקורת משכ"ל בשיעור מע"מ וכו לכול₪  3,566של    

 הקודםהזולה מבין הצעות זכייני משכ"ל לדגם רכב זה , ואף זולה יותר מעלות שכירות הרכב הצעה זו יודגש כי    

 1742000730  -מקור תקציבי    
 ( 3)נספח מס' 

 
 
 רכב ליסינג לסגן ראש העיר  -151/2018הצעה מס' הצעה מס'  .4
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 ומות ישיבהמק 7בנזין    KODIAQ 1.5Tסקודה מסוג הצעות מחיר לרכב ליסינג קצין הרכב פנה למשכ"ל לקבלת    

 . (בקשתוע"פ  ) מר מאור אששסגן רה"ע  עבור    

  אופרייט ליס ) זכיינית  ל חברת ש ההצעה הזולה ביותר ל לרכב זה לאחר בדיקת הצעות מחיר קצין הרכב ממליץ לאשר את    

 לחודש כולל מע"מ וכולל תקורת משכ"ל. ₪  5,121משכ"ל( ע"ס    

 שכר ותנאי שירות לנבחרי ציבור ברשויות המקומיות . 3/2018מצ"ב חוזר מנכ"ל *   

 (  2019) שנת התקציב  16111000531 -מקור תקציבי    

 ( 4)נספח מס' 

 
 בודת פיתוח ביה"ס ממ"ד אריאל )בטיחות(ע -152/2018הצעה מס'  .5
 חברת בלאור  ( אישרה ההתקשרות עם 33/2018)הצעה מס'  23.05.2018מיום  18/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס'   

      בלן.משווי העבודות שיבוצעו ע"י הק 5.5%כולל מע"מ, התקורה בשיעור של ₪ מיליון  2עבודות בניה בע"מ ע"ס   

 מחלקת אחזקה מבקשת לבצע במסגרת חוזה זה עבודת פיתוח בביה"ס ממ"ד אריאל ) בטיחות( כתוצאה משקיעת מדרגות   

  כולל מע"מ.₪  60,991בלאור עבודות בניה בע"מ ע"ס וריצוף בחצר עם חברת   

 תב"ר מוסדות חינוך -מקור תקציבי    
 ( 5)נספח מס'                                                                                      

 
 עבודות איטום בגן ריינס -153/2018הצעה מס' . 6

 חברת בלאור( אישרה ההתקשרות עם 33/2018)הצעה מס'  23.05.2018מיום  18/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

 משווי העבודות שיבוצעו ע"י הקבלן. 5.5%בשיעור של כולל מע"מ, התקורה ₪ מיליון  2עבודות בניה בע"מ ע"ס 

₪  14,884חברת בלאור עבודות בניה בע"מ ע"ס מחלקת אחזקה מבקשת לבצע במסגרת חוזה זה עבודות איטום לגן ריינס עם 

 כולל מע"מ.

 2694תב"ר שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי 

 ( 6)נספח מס' 
 
 עבודות להתקנת דשא סינטטי בגני ילדים   - 154/2018הצעה מס' . 7

אישרה ההתקשרות עם חברת דשא עוז ( 120/2018) הצעה מס'  09.10.2018ם מיו 46/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס' 
    עבור התקנת דשא סיננטי.  13.76%אשר נתנה הנחה של  ) זכיינית משכ"ל( בע"מ

 נת דשא סיננטי עם חברת דשא עוז בע"מ בגנים הבאים: מחלקת אחזקה מבקשת לבצע במסגרת חוזה זה  התק
 

 מחיר כולל מע"מ.ה -₪ 22,044.73 -גנ"י מגשימים           

 ע"מ.מהמחיר כולל  -17,183 -גן הרצוג           

 ע"מ.מהמחיר כולל  -16,082.8 -גן ערבה           

 ע"מ.מהמחיר כולל  -14,455.5 -גן גלבוע           

 ע"מ.מהמחיר כולל  -14,001.4 -גן רועי           

 ע"מ.מהמחיר כולל  -10,939.5 -גן סביון           

 . כולל מע"מ₪  94,706, ע"ס  )זכיינית משכ"ל(  דשא עוז בע"ממחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 
 2694תב"ר שיפוצי קיץ   -מקור  תקציבי            

 
 (7)נספח מס' 

 
 

 :המלצות הועדה
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 החלפת רכב ליסינג מחלקת צביעת כבישים -148/2018צעה מס/ ה .1

 )זכיינית    LEASE4Uחברת קצין הרכב וממליצה בפני ראש הערי לאשר ההתקשרות עם מאשרת המלצת הועדה      

 .  4.5%ל בשיעור ש תקורת משכ"ל לחודש כולל מע"מ וכולל ₪  5,751 ע"ס  משכ"ל(     

 

 משחקים  מתקנילמחלקת   רכב ליסינג ביטול  התקשרות עבור  - 149/2018הצעה מס' . 2
  ליס ) זכייניתאופרייט עם חברת   ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר לבטל את  קצין הרכב הועדה מאשרת המלצת    
 . 4.5%מששכ"ל בשיעור של  כולל מע"מ וכולל  תקורת   ₪ 3,733ע"ס חודשית  בעלותמשכ"ל(     
 
 מתקני משחקים למחלקת  רכב ליסינג  - 2018/150הצעה מס' . 3

 בעלות  )זכיינית משכ"ל(    LEASE4Uחברת  עם בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות קצין הרכב הועדה מאשרת המלצת     

 . 4.5%מע"מ וכוללת תקורת משכ"ל בשיעור  לכול₪  3,566של  חודשית    

 
 ינג לסגן ראש העיר רכב ליס -151/2018הצעה מס' הצעה מס'  .4

  אופרייט ליס ) זכיינית  חברת   וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם קצין הרכב הועדה מאשרת המלצת     
 לחודש כולל מע"מ וכולל תקורת משכ"ל. ₪  5,121משכ"ל( ע"ס    

 
 בודת פיתוח ביה"ס ממ"ד אריאל )בטיחות(ע -152/2018הצעה מס'  .5

) בלאור עבודות בניה בע"מ ף החינוך וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם חברת  הועדה מאשרת המלצת אג

 מ, עבור עבודות פיתוח בממ"ד אריאל. כולל מע"₪  60,991ע"ס זכיינית משכ"ל( 

 

 עבודות איטום בגן ריינס -153/2018הצעה מס' . 6
) חברת בלאור עבודות בניה בע"מ הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 מ, עבור עבודות איטום בגן ריינס. כולל מע"₪  14,884ע"ס זכיינית משכ"ל( 

 

 עבודות להתקנת דשא סינטטי בגני ילדים   - 154/2018הצעה מס' . 7

חברת דשא עוז בע"מ ) זכיינית משכ"ל(  הועדה מאשרת המלצת מחלקת אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות
  ע"פ פירוט הגנים בגוף ההצעה לעיל. כולל מע"מ,₪  94,706עבור התקנת דשא סיננטי ע"ס 

 
 

 רונן עזריה                                                   רוזה עללאל                                       
 עירייהמנכ"ל ה                   העירייה                           גזברית                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :החלטות ראש העיר
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 כבישים החלפת רכב ליסינג מחלקת צביעת -148/2018צעה מס/ ה .1       

  תקורת  לחודש כולל מע"מ וכולל ₪  5,751 ע"ס  )זכיינית  משכ"ל(    LEASE4Uחברת מאשר  ההתקשרות עם      

 .  4.5%בשיעור של  משכ"ל     

 

 משחקים  מתקנילמחלקת   רכב ליסינג ביטול  התקשרות עבור  - 149/2018הצעה מס' . 2
  כולל מע"מ וכולל     ₪ 3,733ע"ס חודשית  בעלותמשכ"ל(  ליס ) זכייניתאופרייט עם חברת   מאשר ביטול ההתקשרות   
 . 4.5%תקורת מששכ"ל בשיעור של    
 
 מתקני משחקים למחלקת  רכב ליסינג  - 2018/150הצעה מס' . 3

  תקורת מע"מ וכוללת  לכול₪  3,566של  בעלות חודשית  )זכיינית משכ"ל(    LEASE4Uחברת  עםמאשר ההתקשרות      

 . 4.5%משכ"ל בשיעור    

 
 ינג לסגן ראש העיר רכב ליס -151/2018הצעה מס' הצעה מס'  .4

 לחודש כולל מע"מ וכולל תקורת משכ"ל. ₪  5,121משכ"ל( ע"ס  אופרייט ליס ) זכיינית  חברת   עם מאשר ההתקשרות     
 
 בודת פיתוח ביה"ס ממ"ד אריאל )בטיחות(ע -152/2018הצעה מס'  .5

מ, עבור עבודות פיתוח כולל מע"₪  60,991ע"ס ) זכיינית משכ"ל( בלאור עבודות בניה בע"מ מאשר  ההתקשרות עם חברת  

 בממ"ד אריאל. 

 

 עבודות איטום בגן ריינס -153/2018הצעה מס' . 6
מ, עבור עבודות איטום כולל מע"₪  14,884ע"ס ) זכיינית משכ"ל( חברת בלאור עבודות בניה בע"מ מאשר ההתקשרות עם  

 בגן ריינס. 

 

 עבודות להתקנת דשא סינטטי בגני ילדים   - 154/2018הצעה מס' . 7

ע"פ פירוט  כולל מע"מ,₪  94,706חברת דשא עוז בע"מ ) זכיינית משכ"ל( עבור התקנת דשא סיננטי ע"ס  מאשר  ההתקשרות
  הגנים בגוף ההצעה לעיל.

 
 
 

 יכאל וידלמ                                                                                                                             
 ראש העיר                                              

 רמלה
 


