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 בחדר ישיבות , (0202 יוני 9) ף "תש סיוון' יז שלישיהתקיימה ביום  (מכרזים משותפים) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 . רמלה 1ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"ש אפריאט ז"ע
 

                                                                                                                                               :משתתפים
                                                          גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                                                                ש"יועמשנה למ   -סופי ויטלם  ד"עו
 משק ונכסים' מנהלת מח. ס  - אבי דיל 

 כלכלן אגף ההנדסה -ח עוז בן שלוש "רו
 מזכירות העירייה   -ד שלי ביטון "עו
 
 

 :הנדון 
 
 
 

 ביטול החלטה -( קיה נירו)  עירונישכירות  ניידת חדשה עבור השיטור  -02/2/61' הצעה מס .5

 עבור רכב מסוג( הרץ)חברת קשר רנט א קאר אשירה ההתקשרות עם  0202..22.2מיום  1100202-11' מס מכרזים משותפים ועדת 

  %4.1ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  66למשך )  לחודש ₪  45514ס "ע  5.6מנוע  קיה נירו הייברידי 

 קצין הרכב מבקש מחברי הועדה לבטל , (ל המעיד על האמור "ב מייל ממשכ"מצ) ואולם מאחר ואין הניידת שאושרה במלאי 

 . החלטה זו

 ( 5 'נספח מס)

 

 

 ( ניסן סנטרה)  שכירות  ניידת חדשה עבור השיטור עירוני -02/2/71' הצעה מס .2

 פסיפיק רכב ותחבורה, אופרייט ליס :  ל כדלקמן "קצין הרכב פנה בנוהל הצעות מחיר לזכייניות משכ, לשם קבלת הצעות המחיר 

 .5.8ניסן סנטרה לרכב מסוג ( הרץ ) מ "קשר רנט א קאר בע,  (Lease4u)מ  "בע

 .ניתן לנסוע עם הרכב בדרכי עפררכב זה מתאים לאפיון דרישות המחלקה וצורכי המחלקה בין היתר 5 בנוסף : הערה 

 : 5.8מנוע  ל עבור רכב מסוג ניסן סנטרה "להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייני משכ

 . 5.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪  5,1,1 -אופרייט ליס   .א

  5.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע לחודש₪  5-  65111 (Lease4u) מ  "פסיפיק רכב ותחבורה בע  .ב

 5.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"לחודש כולל מע₪ 5,0,2  -( הרץ )מ "קשר רנט א קאר בע  .ג

 עבור רכב מסוג  (Lease4u) מ  "פסיפיק רכב ותחבורה בעחברת קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

  4.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  66למשך )  לחודש ₪  65111ס "ע 5.8מנוע ניסן סנטרה 

  
 /66//57652 -מקור תקציבי 

 
 (2' נספח מס) 
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 ל "צבה של טמוני קרקע באמצעות משכהרכישה ו - 02/2/81' הצעה מס .6

 בין זכייניות קרקע בעירטמוני  12רכישה והצבה של התמחרות עבוד  ל  לביצוע "למשכע פנה "אגף שפ, לשם קבלת הצעות מחיר

 . מ"חברת רדימיקס  מוצרי בטון בע, אי. אס. חברת פי  ,מ"אשקלון בע. א.י. חברת ש: ל כדלקמן  "משכ 

 

 : להלן טבלת הצעות מחיר      

 

 חברהשם ה

 

 (ח כולל עמלה"כ בש"סה) 122%כ תחשיב משוקלל "סה

 

 מ "א אשקלון בע.י.ש

 

111,.01  ₪ 

 

 מ "אקולוגיה בע אי.אס.פי

 

911,.09  ₪  

 

 מ"בע( ישראל )רדימיקס מוצרי בטון 

 

990,112  ₪ 

        

 . 4.1%עור יל בש"כוללים עמלת משכו מ"אינם כוללים מע המחירים*  

 כן  -ע משיב "מנהל אגף שפ? האם קיים מפרט טכני אחיד - לשאלת הועדה         

 מ "א אשקלון בע.י . ש. חברת' א חברת לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  ממליץ מנהל אגף שפע לאור האמור          

 . הכוללת ניהול תיאום ופיקוח 4.1%ל בשיעור "מ וכולל עמלת משכ"לא כולל מע ₪ 7175621ס  "ע( ל "זכיינית משכ)          

 

 /2/2264271 - מקור תקציבי           
 

 (6 'נספח מס)
 

 

 :הועדה מלצות ה

 

 
 ביטול החלטה -( קיה נירו)  שכירות  ניידת חדשה עבור השיטור עירוני -02/2/16' הצעה מס .5

 הועדה מאשרת, במלאי( קיה נירו ) לנוכח העובדה כי אין את הרכב המבוקש הסבר קצין הרכב ו, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים

קיה נירו  עבור רכב מסוגל "זכיינית משכ -( הרץ)קאר חברת קשר רנט א  עם לביטול ההתקשרותאת המלצת קצין הרכב  

 .  %4.1ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  66למשך )  לחודש ₪  45514ס "ע  5.6מנוע  הייברידי 

 

 ביטול החלטה  -ת ניידת חדשה עבור השיטור עירונישכירו  -  02/2/71' הצעה מס .2

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

ניסן עבור רכב מסוג ל "זכיינית משכ - ( Lease4u) מ  "רכב ותחבורה בעפסיפיק חברת ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 . %4.1ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  66למשך )  לחודש ₪  65111ס "ע  8.5מנוע סנטרה 
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 ל "רכישה ובצבה של טמוני קרקע באמצעות משכ - 02/2/16' הצעה מס .6

הועדה ממליצה , ע ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר"הסבר מנהל אגף שפ, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

מ וכולל "לא כולל מע ₪ 7175621ס "ע(  ל"זכיינית משכ)  מ"א אשקלון בע.י . ש. חברתבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 . הכוללת ניהול תיאום ופיקוח 4.1%ל בשיעור "עמלת משכ

 
 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  ל העירייה "מנכ                                                גזברית  העירייה                                        

 
 
 

 :החלטות ראש העיר
 

 ביטול החלטה -( קיה נירו)  שכירות  ניידת חדשה עבור השיטור עירוני -02/2/16' הצעה מס .5

קיה נירו  עבור רכב מסוגל "זכיינית משכ -( הרץ)חברת קשר רנט א קאר  עם ביטול ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר  

  %4.1ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  66למשך )  לחודש ₪  45514ס "ע  5.6מנוע  הייברידי 

 ביטול החלטה  -ת ניידת חדשה עבור השיטור עירונישכירו  -  02/2/71' הצעה מס .2

 עבור ל "זכיינית משכ - ( Lease4u) מ  "רכב ותחבורה בעפסיפיק חברת ההתקשרות עם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  . 14.%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע( חודשים  66למשך )  לחודש ₪  65111ס "ע  8.5מנוע ניסן סנטרה רכב מסוג 

 ל "רכישה ובצבה של טמוני קרקע באמצעות משכ - 02/2/16' הצעה מס .6

הועדה ממליצה , ע ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר"הסבר מנהל אגף שפ, לאחר עיון בבקשה ובנספחים

מ וכולל "לא כולל מע ₪ 7175621ס "ע(  ל"זכיינית משכ)  מ"א אשקלון בע.י . ש. חברתבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 . הכוללת ניהול תיאום ופיקוח 4.1%ל בשיעור "עמלת משכ

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 


