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 (2020 רץמ 17) תש"ף  אדר 'כא  שלישי יום התקיימהש טלפונית  - ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
 

                                                                                        משתתפים:
                                                         גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

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

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

 
  הנדון:

 
  אגף שפ"ע עבור   i10ליונדאי  מסוג סיטרואן ברלינגוהחלפת רכב ליסינג  - 2020/29הצעה מס'  .1

 שי שכירות .חוד 36מסיים בימים אלו  64-327-80שמספרו  ברלינגוסיטרואן מסוג , אגף שפ"ע  רכב

 ואפיון הצורך יוחלף הרכב מרכב מסחרי לרכב פרטי קטן מקטגוריה מיני.  מנהל האגףבשיחה עם 

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

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

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

 4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  2,944 -אופרייט ליס  .א

  4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  לחודש₪  2,811 - (Lease4u) פסיפיק  .ב

 4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 2,195 - )הרץ( קשר רנט א קאר בע"מ .ג

 

   i10יונדאי עבור רכב מסוג , )הרץ( קשר רנט א קאר בע"מ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של רכב ממליץהקצין 

 . חודשים ( 36) למשך .  4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ,  לחודש  ₪ 2,195 ע"ס

 

 17123000730 -מקור תקציבי 

 
 (1)נספח מס'  

 

עבור אספקה והצבה של מבנה יביל ) זכיינית משכ"ל ( הגדלת חוזה עם חברת האחים סלטי  - 2020/30הצעה מס'  .2

 המשמש לבית כנסת ברחוב חטיבת גולני

ע"ס  ) זכיינית משכ"ל( חברת האחים סלטיאישרה התקשרות עם  26.02.2019מיום  14/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל עבור אספקה והצבה של מבנה יביל המשמש לבית כנסת ברחוב חטיבת גולני. ₪  179,498

 לאור שינוי מיקום המבנה היביל נדרש להביא מנוף גדול יותר. 

 .5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  19,750העלות הינה 

כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  19,750חברת האחים סלטי באמצעות משכ"ל ע"ס חוזה עם אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת ה

 .5.5%בשיעור 

 

  2662 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 
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 מלצות הועדה :ה

 

  אגף שפ"ע  עבור  i10ליונדאי מסוג סיטרואן ברלינגו החלפת רכב ליסינג  - 29/2020הצעה מס'  .1

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

 ע"סi10  יונדאי עבור רכב מסוג , )הרץ( קשר רנט א קאר בע"מעם  קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 . חודשים ( 36) למשך  4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור , לחודש   ₪ 2,195 

 

נה יביל עבור אספקה והצבה של מב ) זכיינית משכ"ל ( הגדלת חוזה עם חברת האחים סלטי  -2020/30הצעה מס'  .2

 המשמש לבית כנסת ברחוב חטיבת גולני

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

 .5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  19,750ע"ס ) זכיינית משכ"ל (   חברת האחים סלטיהגדלת החוזה עם  לאשר

 

 

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

 
 
 

 :החלטות ראש העיר
 

  אגף שפ"ע עבור   i10 מסוג סיטרואן ברלינגו ליונדאיהחלפת רכב ליסינג  - 29/2020הצעה מס'  .1

, לחודש   ₪ 2,195ע"ס   i10יונדאי עבור רכב מסוג , )הרץ( קשר רנט א קאר בע"מעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

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

 

בור אספקה והצבה של מבנה יביל ע ) זכיינית משכ"ל ( הגדלת חוזה עם חברת האחים סלטי  -30/2020הצעה מס'  .2

 המשמש לבית כנסת ברחוב חטיבת גולני

 ₪  19,750באמצעות משכ"ל ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  חברת האחים סלטיהגדלת החוזה עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר את 

 .5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל

 

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


