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 05) כט' תשרי תשפ"ב  שלישי ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב

  ZOOMבאמצעות אפליקציית  -(2021 באוקטובר

 
 משתתפים:                                                                              נוכחים : 

          קצין רכב   -אבי דיל                             גזברית העירייה                        -רוזה עללאל              

משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם             ייב  מנהל מח' חשמלאלי רב                                           

  חשמל  מנהל מדור -אלון שמש                                                 מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן

                                         כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 

ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון   

 
 

  הנדון:
 

  הגינוןרכב ליסינג עבור מח'  - 2021441/הצעה מס'  .1

הסתיים ,קצין  (מפקח האזור) מח' גינוןהמשמש את  קיה פיקנטומסוג   חודשים (  עבור  רכב 36חוזה השכירות ) 

 הרכב 

כדלקמן: פסיפיק רכב ותחבורה " עבור רכב מקטגוריה "מיני זכייניות משכ"ל לבבקשה לקבלת הצעות מחיר  פנה

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

 

 . 13.9.21מיום    023946LEמצ"ב נוהל הצעות מחיר ממשכ"ל מס' 

 

 :  LX 1.2קיה פיקנטו להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייניות משכ"ל עבור רכב מסוג 

 4.5%לחודש שכירות כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  2,134 -חברת קשר רנט א קאר בע"מ 

 4.5%לחודש שכירות כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  2,098 -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ חברת 

 

 ) זכיינית משכ"ל ( פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ קצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של

קיה מסוג עבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪   2,098 ע"ס 

 . LX 1.2פיקנטו 

 

 1746000730 -מקור תקציבי 

 (1) נספח מס'  

 

 עמודי תאורה לרבות גופים בשצ"פ בריל 16החלפת  -2021514/הצעה מס'  .2
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עמודי תאורה שיש להחליפם באופן מיידי עקב מצבם הרעוע של  16 -בעקבות סיור שנערך בשצ"פ בריל הובחנו כ

 העמודים.

זכיינית העירייה בתחום התאורה מתוקף מכרז   ) א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ חברתלהלן הצעת המחיר של 

11/18  ) 

 כולל מע"מ.₪  123,021.01ע"ס  

 . 16.12.2021 עד ליום  המכרז בתוקף 

 

 מי הכין את כתב הכמויות ? מנהל מח' חשמל משיב כי הכנת ואפיון  כתב הכמויות נעשתה על ידו .   -לשאלת הועדה 

 

 זכיינית העירייה  ) א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ חברתהנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של  אגף

 כולל מע"מ.₪  123,021.01ע"ס  ( 11/18מתוקף מכרז פומבי מס' 

 

  2933 -מקור תקציבי

 ( 2) נספח מס' 

 

 בקירוי השוק LEDהתקנת פנסי  - 2021146/עה מס' הצ .3

  -הנדסה הכין כ"כ ופנה לזכייניות העירייה כדלקמן: אגרגט בע"מ אגףבקירוי השוק,  LEDלשם התקנת פנסי 

 זכיינית בתחום הבניה 

זכיינית בתחום החשמל מתוקף   -, א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ12/18 פומבי מס'  מתוקף מכרז ( 100) ענף 

 , לצורך מתן הנחה נוספת.11/18 מס'  מכרז 

 

 להלן הצעות המחיר :

 .כולל מע"מ₪  160,328.32 -. אגרגט בע"מ1

 . כולל מע"מ ₪ 185,171.75 -. א.א.כ.י שרותי חשמל ואחזקה בע"מ2

 

 משיב כי הכנת כתב הכמויות בוצעה על ידו.  למחשמי הכין את כתב הכמויות ? מנהל מדור מחלקת  -לשאלת הועדה

 

) זכיינית העירייה מתוקף מכרז בע"מ  בע"מחברת אגרגט הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של  אגף

 כולל מע"מ.₪  160,328.32ע"ס ( 12/18פומבי מס' 
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  2913 -מקור תקציבי

 

 ( 3) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 הגינוןרכב ליסינג עבור מח'  - 2021414/הצעה מס'  .1

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

 מאשרת 

) זכיינית משכ"ל  פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

)  

מסוג קיה פיקנטו עבור רכב  ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪   2,098 ע"ס 

LX 1.2 . 
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 עמודי תאורה לרבות גופים בשצ"פ בריל 16החלפת  -2021514/הצעה מס'  .2

מדובר מנהל מחלקת חשמל , העובדה כי ישנה סכנה ממשית במקום וכן לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

חברת  ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר  הנדסהמאשרת המלצת אגף הועדה , במכרז פומבי מסגרת

 מ ואחזקה בע" ו א.א.כ.י שרותי חשמל 

 כולל מע"מ.₪  123,021.01ע"ס  ( 11/18מתוקף מכרז פומבי מס'  זכיינית העירייה  )

 

 בקירוי השוק LEDהתקנת פנסי  - 147/2021עה מס' צה .3

 ומשנמצא כי הבחירה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, מנהל מדור חשמל לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  וכן מדובר במכרזי מסגרת של העירייה , 

כולל ₪  160,328.32ע"ס ( 12/18) זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי מס' חברת אגרגט בע"מ  עםההתקשרות 

 מע"מ.

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                  
 מנכ"ל העירייה                                         גזברית  העירייה                                            

    

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 הגינוןרכב ליסינג עבור מח'  - 2021414/הצעה מס'  .1

₪   2,098 ע"ס  ) זכיינית משכ"ל ( פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . LX 1.2מסוג קיה פיקנטו עבור רכב  ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד

 

 עמודי תאורה לרבות גופים בשצ"פ בריל 16החלפת  -2021514/הצעה מס'  .2

 זכיינית העירייה  מ )ואחזקה בע" ו חברת א.א.כ.י שרותי חשמל  ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 כולל מע"מ.₪  123,021.01ע"ס  ( 11/18מתוקף מכרז פומבי מס' 

 

 בקירוי השוק LEDהתקנת פנסי  - 147/2021עה מס' צה .3

) זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי מס' חברת אגרגט בע"מ  ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ.₪  160,328.32ע"ס ( 12/18
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מיכאל וידל                                                                                                                    

 ראש העיר                                                                                                               


