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 נובמבר 25)תשפ"א   כסלו  'ט רביעי ביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 ZOOMאפליקציית באמצעות  – (2020

 
  

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

 רכזת הסעות   -שושי כהן                                          יועמ"ש משנה ל – סופי ויטלם עו"ד
                                 מנהלת מח' משק ונכסים   -מיכל רוטמן 

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

 
 הנדון :

 
  )מח' פיקוח על הבניה, מח' חשמל( סינג עבור אגף הנדסהלי ירכב 2  - 2020926/הצעה מס'    .1

) מח' הפיקוח על    המשמשים את אגף ההנדסה   10Iרכבים מסוג יונדאי  2חודשים (  עבור  36חוזה השכירות ) 

הבניה, מח' חשמל( הסתיים , קצין הרכב פנה  בבקשה לקבלת הצעות מחיר מזכייניות משכ"ל כדלקמן: פסיפיק 

 (, Lease4uרכב ותחבורה בע"מ  )

 אוטו'. 1.2רכבים מסוג קיה פקנטו  2קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ ( עבור 

 אוטו' 1.2להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייניות משכ"ל עבור רכב מסוג קיה פיקנטו 

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 2,081 -) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ

 .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  2,102  -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 
 

 ₪ 4,162  ע"ס  ) הרץ (  קשר רנטא קאר בע"מקצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 לחודש

מסוג קיה  שני רכביםעבור   חודשים  36למשך   ,%4.5כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ( ₪  2,081 ) כל רכב  

 אוטו' .   1.2פיקנטו 

 
 1731000730 -מקור תקציבי 

 (1נספח מס' )

 

  מודיעין עליתעבור קו      A-20-408108- 17297מס'  והל הצעת מחיר נ - 2020270/הצעה מס'  .2

לאור השינויים העולים  מהשטח ועל מנת לתת מענה להסעתם של תלמידי החינוך המיוחד , רכזת ההסעות פנתה 

 נכון להיום קו זה אינו קיים בחוזה (.  ) ליתקן מודיעין עלמשכ"ל לשם קבלת הצעות מחיר עבור  

, טלטל הסעים, נ.ר.ר 1993ב.מ  המוביל העולמי, מובילי :להלן חברות  ההסעה ) זכייניות משכ"ל ( שהגישו הצעתן 

 הסעים בע"מ, פז 
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 סופר טורס, אליהו יוסף ובניו, טיולי שער הנגב, השביל הצהוב.

 להלן טבלת הצעות המחיר :

 4הצעת המחיר רכב  שם המסיע 
מקומות כולל עמלה לא 

 כולל מע"מ לכיוון אחד

 10הצעת מחיר רכב 
מקומות כולל עמלה לא 

 כולל מע"מ לכיוון אחד
 177.65 156.75 המוביל העולמי

 200.64 147.35 1993מובילי ב.מ. 
 222.06 168.25 טלטל הסעים

 197.51 145.26 נ.ר.ר. הסעים בע"מ
 222.59 165.11 פז סופר טורס

 167.20 167.20 אליהו יוסף ובניו
 214.23 161.98 טיולי שער הנגב

 181.20 133.45 השביל הצהוב
 

 . 4.5%** המחירים לא כוללים מע"מ וכוללים עמלה בשיעור 

 

 
) זכיינית משכ"ל (  השביל הצהובמח' ההסעות ממליצה על התקשרות עם הצעת המחיר הזולה ביותר של 

 ההתקשרות 
 . כולל מע"מ₪   139,923 ע"ס 

 לא כולל מע"מ₪  198.55מקומות  10, עבור רכב לכיוון  לא כולל מע"מ₪  133.45  - מקומות 4עבור רכב **  
 .לכיוון 

  . 31.08.2021ההתקשרות תהא עד ליום **  

 

 1817800710מקור  תקציבי  

 (  2נספח מס' )

 

 הועדה :  מלצות ה

 

 רכבי ליסינג עבור אגף הנדסה 2 - 2020926/הצעה מס'     .1

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

 ממליצה 

 ₪  2,081 ) כל רכב לחודש  ₪ 4,162  ע"סמ )הרץ (  קשר רנט א קאר בע"  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 אוטו' .   1.2מסוג קיה פיקנטו  שני רכביםעבור   חודשים  36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ( 

 

  מודיעין עליתעבור קו      A-20-408108- 17297מס'  והל הצעת מחיר נ - 2020270/הצעה מס'  .2
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, הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך וממליצה בפני מרכזת ההסעות  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר

 ראש העיר לאשר

 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  מנכ"ל העירייה                                                 גזברית  העירייה                                        

 

 

  : ראש העיר  החלטות
 

  רכבי ליסינג עבור אגף הנדסה 2 - 2020926/הצעה מס'        .1

 ) כל רכב לחודש  ₪ 4,162  ע"ס מ )הרץ (  קשר רנט א קאר בע" ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 1.2מסוג קיה פיקנטו שני רכבים עבור   חודשים  36למשך  , %4.5כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור (  ₪  2,081

 אוטו' .  

 

  מודיעין עליתעבור קו      A-20-408108- 17297מס'  והל הצעת מחיר נ - 272/2020מס'  הצעה .2

  139,923 ע"ס ההתקשרות ) זכיינית משכ"ל (  השביל הצהובשל מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 כולל מע"מ. ₪ 
 לא כולל מע"מ₪  198.55מקומות  10, עבור רכב לכיוון  לא כולל מע"מ₪  133.45  - מקומות 4עבור רכב **  

 .לכיוון 
  . 31.08.2021ההתקשרות תהא עד ליום **  

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 

  


