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 ( 2019ינואר  15)' בשבט תשע"ט  טשלישי יום שהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים( מישיבת 

 הישיבות ע"ש אפריאט בבית העירייה. בחדר 
 

                                                                           נוכחים:                                                                          :משתתפים
   לכלן אגף הנדסהכ -עוז בן שלוש          גזברית העירייה                                      -ל רוזהלאעל

 קצין רכב   -בי דיל א                                         משנה ליועמ"ש -סופי ויטלם עו"ד 
                           מנהלת מחלקת משק ונכסים  -מיכל רוטמן 

                              מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 
 מחוננים "ס אחווה לטובת מרכזהעבודות שיפוצים בבי - 2019/8הצעה מס' . 1

 מחוננים במסגרת מרכז לטובת אחווה ס"בבי שיפוצים עבודות לביצוע מחיר הצעות לקבל מנת על ל"למשכ פנה הנדסה אגף
 . 13/2018חש/ מכרז

בן שטרית אלי ,  ו בע"מגיל סב, ( בע"מ1996ין והשקעות )ילבנ 2000חומרית :  כדלקמן זה במכרז קבלנים 7-ל פנייה נעשתה

 .א.תלמי יזמות ובניה בע"מ , סילס הנדסה ופרוייקטים בע"מ, א.ח. חאלד לבנייה בע"מ, הנדסה בע"מש. שטרית , בע"מ

 . מחיר הצעות 2התקבלו  בפועל

 (:פיקוח כולל %8.5 ל"משכ ועמלת מ"מע כולל) שהתקבלו המחיר הצעות להלן

 ₪. 538,793 -בע"מ 2000. חומרית 1

 ₪. 572,900 -. גיל סבו בע"מ2

ש"ח  538,793משכ"ל ע"ס באמצעות  בע"מ  2000חברת חומרית לאשר את הצעת המחיר הזולה של  מהנדסת העיר ממליצה 

 כולל פיקוח. 8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 ., בכפוף לאישור תב"ר ע"י משרד הפנים 2027532750 -מקור תקציבי
 

 ( 1)נספח מס' 
 
 

 החלפת רכב ליסינג למחלקת הגינון  - 9/2019הצעה מס' . 2
 
זו דימקס נדר איסומסוג ט 66-265-34רכב ליסינג מס' עבור חודשים  36פברואר מסתיים הסכם שכירות של מהלך חודש ב

איסוזו/טויוטה  גם:ד. קצין הרכב פנה למשכ"ל בנוהל הצעות מחיר לצורך קבלת הצעות לטנדר מהמשמש את מחלקת הגינון 

 ) אין במלאי את הרכב ולכן לא מופיע בטבלת הצעות המחיר/מיצבושי. 

  רייט ליס., אופHertz  ,LEASE4U: זכיינים 3 -חברת משכ"ל פנתה ל

 לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל .₪  5,030עלות שכירות הרכב הישן 

 ת .דימקס הכולל ארגז סגור + וו גרירה + פגוש צינורוטנדר איסוזו   -מצ"ב הצעות מחיר ממשכ"ל לרכב חדש מאותו הסוג 

לחודש כולל מע"מ וכולל תקורת ₪  5,833סך ב   LEASE4Uחברת של לאשר את ההצעה הזולה ממליץ קצין הרכב 

 .4.5%בשיעור של   משכ"ל

 1746000730 -מקור תקציבי 
 ( 2)נספח מס' 
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 המלצות הועדה : 

 

 רכז מחוננים"ס אחווה לטובת מהשיפוצים בביעבודות  - 8/2019הצעה מס' . 1

חברת לאשר את הצעת המחיר הזולה של הועדה מאשרת המלצת  אגף ההנדסה )מהנדסת העיר (  וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל פיקוח. 8.5%ש"ח כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  538,793משכ"ל ע"ס באמצעות  בע"מ  2000חומרית 

 

 

 רכב ליסינג למחלקת הגינון  החלפת - 9/2019הצעה מס' . 2
₪  5,833סך ב   LEASE4Uחברת של ההצעה הזולה פני ראש העיר לאשר מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בהועדה 

סגור + וו גרירה + טנדר איסוזו דימקס הכולל ארגז ) עבור רכב   4.5%ל בשיעור ש  לחודש כולל מע"מ וכולל תקורת משכ"ל

 (. פגוש צינורות 

 

 
 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                        

 נכ"ל  העירייה מ                            העירייה                           גזברית                                   
 
 

 

 :  החלטות ראש העיר 

 

 "ס אחווה לטובת מרכז מחונניםהעבודות שיפוצים בבי - 8/2019הצעה מס' . 1

ש"ח כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  538,793משכ"ל ע"ס באמצעות  בע"מ  2000חברת חומרית  מאשר ההתקשרות  עם

 כולל פיקוח. 8.5%

 

 

 רכב ליסינג למחלקת הגינון  החלפת - 9/2019הצעה מס' . 2

) עבור  4.5%שיעור של ב  דש כולל מע"מ וכולל תקורת משכ"ללחו₪  5,833בסך    LEASE4Uחברת  מאשר ההתקשרות 

 (. סגור + וו גרירה + פגוש צינורות טנדר איסוזו דימקס הכולל ארגז רכב  

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 


