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 נובמבר 17)תשפ"א   כסלו  'א ישליש ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
2020) - 

 טלפונית 
  

                    נוכחים :                                                                             משתתפים:
 קצין רכב -אבי דיל                                                     מנכ"ל העירייה -רונן עזריה 

                                               גזברית העירייה   -  רוזה עללאל
                                         יועמ"ש  - דורון דבורי עו"ד

                                 מנהלת מח' משק ונכסים   -מיכל רוטמן 
                                 כלכלן אגף ההנדסה -רו"ח עוז בן שלוש 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 
 

 הנדון :
 

 עדכון החלטה  -  פולקסוואגן פסאט ביזניס פלוס -  שינוי דגם רכב ראש העיר - 268/2020הצעה מס'    .1

אישרה החלפת רכב ראש העיר לרכב ליסינג חדש   30.6.2020מיום  21/2020-15ועדת מכרזים משותפים מס' 

 מסוג סקודה סופרב. 

 וכן הוזמן הרכב .  ר בע"מנחתם חוזה עם משכ"ל והזכיינית חברת הליסינג קשר ראנט א קא

, לאור זאת קצין רכב בדק  משבר הקורונה חל עיכוב משמעותי במסירת הרכב ואין צפי כרגע להגעתו לארץ בעקבות 

 באשר לרכב

 מדגם אחר מתאים וזמין במלאי . . 

אך עלותו חורגת מהמותר) אוטו שחור מטאלי ,  2.0מסוג פולקסוואגן פסאט ביזניס פלוס ,   הוחלט על רכב 

215,900  , ) ₪ 

 . ₪ ( 215,000בחוזר מנכ"ל )   

ומשרד הפנים אישר  ₪  900 -בסוגיה לממונה במשרד הפנים לאשר את החריגה מהמותר ב   היועץ המשפטי פנה

 ( . זאת ) מצ"ב אישור משרד הפנים

 

 ) זכיינות משכ"ל ( שהתקבלו :   להלן הצעות המחיר

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 6,835 -) הרץ (   בע"מ קשר רנט א קאר

 . 4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  7,208  -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  8,273  -הצעת אופרייט ליס בע"מ 

 
 עבור שירות " מפתח תמורת מפתח". ₪  85 הערה : לסכום בהצעת המחיר נוספו  **
 

לאור האמור לעיל ואישור מנכ"ל משרד הפנים , קצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 קשר רנט
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עבור  4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור   חודשים ( 36) למשך לחודש  ₪ 6,835  ע"ס  ) הרץ (  א קאר בע"מ

 אוטומט שחור מטאלי.  2.0רכב מדגם פולקסוואגן פסאט ביזניס פלוס 

 

 1611100530 -מקור תקציבי 

 

 (1נספח מס' )

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה :  מלצות ה

 

 עדכון החלטה  -  פולקסוואגן פסאט ביזניס פלוס -  שינוי דגם רכב ראש העיר - 268/2020הצעה מס'        .1

, אישור מנכ"ל משרד הפנים וכן ההמלצה הינה לבחירת ההצעה   לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קצין רכב

 הזולה ביותר,

רת קשר רנט א קאר בע"מ ) חבוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם   הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב 

עבור רכב מדגם  4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור   חודשים ( 36) למשך לחודש  ₪ 6,835  ע"סהרץ ( 

 אוטומט שחור מטאלי.  2.0פולקסוואגן פסאט ביזניס פלוס 

 

 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        
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  החלטות :

 

 

 עדכון החלטה  -  פולקסוואגן פסאט ביזניס פלוס -  שינוי דגם רכב ראש העיר - 268/2020הצעה מס'        .1

)למשך לחודש  ₪ 6,835  חברת קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ ( ( ע"סההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

   חודשים ( 36

 אוטומט שחור מטאלי.  2.0עבור רכב מדגם פולקסוואגן פסאט ביזניס פלוס  4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 

 

 

 אברהם אילוז                                                                                                                  

 ראש העיר סגן                                                                                                                
 רמלה 


