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   שלישי יא' אייר תש"ףהתקיימה יום ש  ZOOMבאמצעות אפליקציית -( מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 (2020במאי   05)

 
 :נוכחים                                                                                       משתתפים:
 קצין רכב   -  בי דילא                                                        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 

 
  בהנחיית מנכ"ל העירייהבשל התפשטות נגיף הקורונה והעובדה כי הרשות המקומית עובדת במתכונת  חירום,   הערה :**   

 ה , ועדות רכש ובלאי ) הצעות פטורות מחובת מכרז, מכרזים משותפים ( תתקיימנ והסכמת כלל חברי הועדה                    
 , זאת בהסכמת כל חברי הועדה. ZOOMאפליקציית באמצעות                       

 
 

 הנדון :
 
 

 החלפת שני רכבים למחלקת הפיקוח עירוני  -  2020/93הצעה מס'  .1

 של הפיקוח העירוני  I10ניידות מסוג יונדאי  2ל ש חודשים  36בעוד כחודש מסתיים חוזה שכירות ליסינג 

 ₪ . 2,237עלות שכירות לכול רכב כזה נכון להיום  (  70-141-55+  70-140-55 מספרי רכב : )

 : אופרייט ליס ,  : משכ"ל ות בנוהל הצעות מחיר לזכייניאור האמור ולשם קבלת הצעות המחיר , קצין הרכב פנה ל
קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ ( לרכב מאותו הסוג מקטגוריה מיני גם לרכב   (,Lease4uרכב ותחבורה בע"מ  ) פסיפיק
 וגם לרכב קיה פיקנטו : I10יונדאי 

 
 : 1.0מנוע    I10 תקבלו מזכייני משכ"ל עבור רכב מסוג יונדאילהלן הצעות המחיר שה

 

 4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  3,151 -אופרייט ליס  .א
  4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  3,014  - (, Lease4uרכב ותחבורה בע"מ  ) פסיפיק  .ב
 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  לחודש₪  2,559  ׁ    -מ )הרץ ( קשר רנט א קאר בע" .ג

 
 חברת קשר רנט א קאר )הרץ( עבור רכב מסוג יונדאיקצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

I10 , 4.5%( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  חודשים 36לחודש ) למשך  עבור כל רכב₪  2,559ע"ס   1.0מנוע  

 
חודשים כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  36למשך  ₪ 5,118  -יודגש כי הבקשה הינה לשני רכבים ) עלות לשני רכבים 

4.5% . 

 
 17332000/730  - מקור תקציבי 

 (1 )נספח מס'

 

 היפטרימתחם השיפוץ השירותים ב -  40/2020הצעה מס'  .2

ן שטרית אלי בחברת עם אישרה התקשרות בחוזה מסגרת  28.05.2019 מיום  27/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 . 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,000,000ע"ס ) זכיינית משכ"ל ( בע"מ 

בגין פיקוח שיהיה מטעם  8.5%-עדכנה את עמלת משכ"ל ל  04.07.2020יום מ 34/2019-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 משכ"ל.
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 כולל מע"מ  158,542.02אלי בן שטרית בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס חברת ות עם אגף ההנדסה ממליץ  לאשר  ההתקשר

 שיפוץ מבנה השירותים במתחם הפטרייה. עבור  , 8.5%בשיעור של  ועמלת משכ"ל

 

 2808  - מקור תקציבי 
 

 (2)נספח מס'  

 מלצות הועדה :ה 

 

 החלפת שני רכבים למחלקת הפיקוח עירוני  -  2020/39הצעה מס'  .1

 קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 חברת קשר רנט א קאר )הרץ( עבור רכב מסוג יונדאי אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

I10 , 4.5%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ( כולל חודשים 36לחודש ) למשך  עבור כל רכב₪  2,559ע"ס   1.0מנוע  

 
 חודשים כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  36למשך  ₪ 5,118  -יודגש כי הבקשה הינה לשני רכבים ) עלות לשני רכבים **  
 . 4.5%בשיעור      

              
 היפטרימתחם השיפוץ השירותים ב -  40/2020הצעה מס'  .1

עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל כלכלן אגף ההנדסה, הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש לאחר 

 ועמלת משכ"ל כולל מע"מ  158,542.02חברת אלי בן שטרית בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס העיר לאשר ההתקשרות  עם 

 עבור שיפוץ מבנה השירותים במתחם הפטרייה. , 8.5%בשיעור של 

 

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

 
 

 :החלטות ראש העיר
 

 י רכבים למחלקת הפיקוח עירוני החלפת שנ -  39/2020הצעה מס'  .1

   1.0מנוע , I10  חברת קשר רנט א קאר )הרץ( עבור רכב מסוג יונדאי  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
  4.5%חודשים ( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  36לחודש ) למשך  עבור כל רכב₪  2,559ע"ס 

 

 חודשים כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  36למשך  ₪ 5,118  -יודגש כי הבקשה הינה לשני רכבים ) עלות לשני רכבים **  
 . 4.5%בשיעור      

              
 היפטרימתחם השיפוץ השירותים ב -  40/2020הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ  158,542.02חברת אלי בן שטרית בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 עבור שיפוץ מבנה השירותים במתחם הפטרייה. , 8.5%בשיעור של  ועמלת משכ"ל

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


