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  בחדר הישיבות (,2020 מרץ 4) תש"ף  אדר 'ח רביעי יום התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש  

 
   משתתפים:

                                           מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה
                                                                      גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                                                  יועמ"ששנה למ   -סופי ויטלם  עו"ד
 כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

  הנדון:
 

 תחזוקה  'מחמסוג רנו קנגו ידני כולל וו גרירה עבור  החלפת רכב ליסינג  - 2020/42הצעה מס'  .1

 חודשי שכירות . 36ימים אלו מסיים ב 26-756-84שמספרו  נו קנגומסוג ר, רכב מח' תחזוקה 

 :כדלקמן משכ"ל זכייניות קצין הרכב פנה ל , גרירהנו קנגו ידני כולל וו רכב מסחרי מסוג רעבור  קבלת הצעות מחירלשם 

 .קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ ( , (Lease4u) אופרייט ליס , פסיפיק 

 משכ"ל עבור רכב זה : ותלהלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייני

 4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  4,477 -אופרייט ליס  .א

  4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור לחודש ₪  3,920 - (Lease4u) פסיפיק  .ב

 4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  4,661 - )הרץ( קשר רנט א קאר בע"מ .ג

 

נגו ידני כולל וו נו קעבור רכב מסוג ר ,(Lease4u) חברת פסיפיק לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  קצין רכב ממליץ

 חודשים ( 36) למשך  לחודש, 4.5%לל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור כו₪  3,920ע"ס  גרירה 

 

 1811000/731 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

יכון שש שנתי ת -וח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"לבוני בנין פית הגדלת חוזה עם חברת - 2020/52הצעה מס'  .2

 ביסטריצקי קריית האומנים

אישרה התקשרות עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ  27.8.2019מיום  37/2018-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

 לא פיקוח(.)ל 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  19,503,000באמצעות משכ"ל ע"ס 

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  632,239אישרה הגדלה ע"ס  4.6.2019מיום  28/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 . 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  253,780אישרה הגדלה ע"ס   14.8.2019מיום  40/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 . 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  376,576אישרה הגדלה ע"ס  5.11.2019יום מ 53/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  70,958אישרה הגדלה ע"ס   21.1.2020מיום  3/2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 .4.5%ועמלת משכ"ל  כולל מע"מ₪  233,473אישרה הגדלה ע"ס  13.2.2020מיום  5/2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

עבור שדרוג מערכת מיזוג אויר  4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  241,351.11כעת נדרש להגדיל את החוזה בסכום של  

 באודיטוריום. 

 

 .9.3%סה"כ ההגדלות בחוזה הינן בשיעור 
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 כולל₪  241,351חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם 

 ללא פיקוח.,  4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

  2355 -תקציבי מקור

 (2)נספח מס' 

 

 מלצות הועדה :ה

 

 תחזוקה  'מחמסוג רנו קנגו ידני כולל וו גרירה עבור  החלפת רכב ליסינג  - 2020/42הצעה מס'  .1

המלצת  מאשרת הועדהההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  ומשנמצא כי , הסבר קצין רכבבבקשה ובנספחיםלאחר עיון 

ידני כולל וו  נו קנגועבור רכב מסוג ר  (Lease4u) חברת פסיפיק עם  קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 . חודשים ( 36) למשך  לחודש, 4.5%לל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור כו₪  3,920ע"ס  גרירה 

 

נתי שתיכון שש  -גדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"לה - 2020/52הצעה מס'  .2

 סטריצקי קריית האומניםיב

 לשדרג את המיזוג באודיטוריום  כי יש נמצא  מו של סגן מהנדסת העירמקיף מטעהסבר קבלת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

, הועדה מאשרת 9.3%וכן סך ההגדלות עומדות בשיעור של  והסכום המבוקש לאישור הינו לאחר הפחתת הפריט לפי מכרז משכ"ל

 "סע י בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מחברת בונ עם הגדלת החוזה לאשר  בפני ראש העיר וממליצה  נדסההאגף ההמלצת 

 ללא פיקוח.,  4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  241,351 

 

 

 ונן עזריה ר                                                         רוזה עללאל                              
  נכ"ל העירייה מ                                                גזברית  העירייה                                        

 
 

 :החלטות ראש העיר
  

 תחזוקה 'מחרירה עבור מסוג רנו קנגו ידני כולל וו ג החלפת רכב ליסינג  - 24/2020הצעה מס'  .1

₪  3,920"ס ע סוג רנו קנגו ידני כולל וו גרירה עבור רכב מ ,(Lease4u) חברת פסיפיק עם  ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . חודשים ( 36) למשך  לחודש, 4.5%ועמלת משכ"ל בשיעור לל מע"מ כו

 

יכון שש שנתי ת -גדלת חוזה עם חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"לה - 2020/52הצעה מס'  .2

 ביסטריצקי קריית האומנים

כולל מע"מ ועמלת ₪  241,351"ס ע בע"מחברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( הגדלת החוזה עם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 ללא פיקוח. 4.5%משכ"ל 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


