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  בחדר הישיבות (,2020 מרץ 11) תש"ף  אדר 'טו  רביעי יום התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש  

 
   :נוכחים                                                                                       משתתפים:
              קצין רכב   -בי דיל א                                                        גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                                                  יועמ"ששנה למ   -סופי ויטלם  עו"ד
 ס. מהנדסת העיר   -יגאל שפושניקוב 

 מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 
  הנדון:

 
 צוע הנגשות במוסדות חינוך וציבור פיקוח על בי - החלטה  עדכון -26/2020הצעה מס'  .1

 באמצעות משכ"ל  חברת בן שטרית אלי בע"מאישרה התקשרות עם  21.1.2020מיום  3/2020-15עדת מכרזים משותפים מס' ו

 כולל פיקוח. 8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  5,994,467.9עבור הנגשת מוסדות חינוך וציבור ע"ס 

 לעדכן את אישור הוועדהאגף הנדסה מבקש ו, בעיה טכנית שיש במאגר היועצים של משכ"ל וקושי לבחור מפקחים מתוכ עקב

  ללא פיקוח. 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  5,828,722.2 -הסכום ישתנה ל באופן בו  

 
 

 (1)נספח מס'  

 

  יםספורט ואירועבאגף  אחזקה 'מחמסוג סיטרואן ברלינגו עבור  החלפת רכב ליסינג  -2020/72הצעה מס'  .2

 חודשי שכירות . 36סיים בימים אלו מ 64-328-80שמספרו  סיטרואן ברלינגומסוג , ואירועים  ספורטאחזקה באגף מח'  של  רכב

 :כדלקמן משכ"ל זכייניות קצין הרכב פנה ל סיטרואן ברלינגו, רכב עבור  קבלת הצעות מחירלשם 

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

 משכ"ל עבור רכב זה : ותשהתקבלו מזכיינילהלן הצעות המחיר 

 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

 

 ן ברלינגוסיטרואעבור רכב מסוג  ,(Lease4u) חברת פסיפיק לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  ממליץקצין רכב 

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

 

 1829000730 -מקור תקציבי 

 

 (2)נספח מס' 
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 שרתבבית ספר עבודות חשמל ותאורה  -2020/28הצעה מס'  .3

מאחר וקבלן המסגרת של העירייה בתחום החשמל לא זמין לבצע את העבודה בזמן שהעירייה דורשת, אגף הנדסה פנה לחברת 

 . שרתבבית ספר לשם ביצוע עבודות חשמל ותאורה אגרגט בע"מ ) קבלן מסגרת בתחום הבינוי הכולל גם עבודות חשמל ( 

 ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.  מצ"ב כתב כמויות

 כולל מע"מ.₪  70,780.34 -עלות העבודה

₪  70,780.34חברת אגרגט בע"מ ע"ס עבודות חשמל ותאורה בבית ספר שרת עם ביצוע ההתקשרות עבור  אגף הנדסה ממליץ לאשר

 כולל מע"מ.

 

  2681 -תקציבי מקור

 

 (3)נספח מס' 

 

 מלצות הועדה :ה

 

 יקוח על ביצוע הנגשות במוסדות חינוך וציבור פ -דכון ע -26/2020הצעה מס'  .1

, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש מכלכלן אגף ההנדסהמפורט  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 .ללא פיקוח 5.5%מלת משכ"ל כולל מע"מ וע₪  5,828,722.2טרית בע"מ ע"ס  חברת אלי בן שההתקשרות עם  עדכן העיר ל

 

  ספורטבאגף ה אחזקה 'מחמסוג סיטרואן ברלינגו עבור  החלפת רכב ליסינג  -2020/72הצעה מס'  .2

המלצת  מאשרת הועדה, הסבר קצין רכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 רלינגוסיטרואן בעבור רכב מסוג   (Lease4u) חברת פסיפיק עם  קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

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

 

 שרת בבית ספר עבודות חשמל ותאורה  -28/2020הצעה מס'  .3

 ובנספחים, קבלת הסבר  מכלכלן אגף ההנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאחר עיון בבקשה 

 כולל מע"מ.₪  70,780.34חברת אגרגט בע"מ ע"ס עבודות חשמל ותאורה בבית ספר שרת עם ביצוע ההתקשרות עבור  לאשר

 

 

 ונן עזריה ר                                                         רוזה עללאל                              
  נכ"ל העירייה מ                                                גזברית  העירייה                                        
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 :החלטות ראש העיר
  

 יקוח על ביצוע הנגשות במוסדות חינוך וציבור פ -דכון ע -26/2020הצעה מס'  .1

 כולל מע"מ ₪  5,828,722.2חברת אלי בן שטרית בע"מ ע"ס  עם עדכון ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .ללא פיקוח 5.5%ועמלת משכ"ל 

 

  באגף הספורט ' אחזקהמחמסוג סיטרואן ברלינגו עבור  החלפת רכב ליסינג  -2020/72הצעה מס'  .2

כולל  ₪ 3,920ע"ס   סיטרואן ברלינגועבור רכב מסוג   (Lease4u) חברת פסיפיק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

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

 

 שרת בבית ספר עבודות חשמל ותאורה  - 28/2020הצעה מס'  .4

 כולל מע"מ.₪  70,780.34חברת אגרגט בע"מ ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


