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ינואר   02שהתקיימה ביום ראשון  כט'  טבת  תשפ"ב  )  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 , רמלה.1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית, ויצמן  -(2022

 
 משתתפים:                                                                                 נוכחים:                                             

  קצין רכב   -אבי דיל                                   ית העירייה                  גזבר -רוזה עללאל 
רכזת מש"ה, אגף לשירותים   -אסתר סלומינסקי                                              משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

 חברתיים
                                             מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש   

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

 
 

  הנדון:
 

 ליסינג עבור מח' שיטור עירוני  ירכב 2 - 01/2022הצעה מס'  .1

 .הסתייםמח' שיטור עירוני המשמש את   ניסן סנטרהמסוג  ירכב 2חודשים (  עבור   36חוזה השכירות ) 

כדלקמן: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ   זכייניות משכ"ללקצין הרכב פנה  בבקשה לקבלת הצעות מחיר 

(Lease4u ,) 

  . קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ (

 :sun hybrid 1.8קורולה  טויוטה מסוג יםרכב 2להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייניות משכ"ל עבור 

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 3,921-) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ

 .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪   4,095   -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 
 

סוג הרכב מתאים למילוי הרכבים  אשר החוזה הסתיים לגביהם וכן יותר מברידים וחסכוניים בדלק הרכבים הם הי  ** 

  המשימות של 

 המח'.     

 

) זכיינית משכ"ל ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מקצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 מסוג יםרכב 2עבור   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  7,842( ע"ס 

 .sun hybrid 1.8קורולה  טויוטה

 

  1761200730 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס'  

 

 ורייב'אברהם דזרכב ליסינג עבור סגן ראש העיר  - 02/2022הצעה מס'  .2
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שהייתה של סגן ראש העיר  4ראב  חליף את רכב הליסינג הצמוד )טויוטה אברהם דז'ורייב מבקש להסגן רה"ע, 
 הקודם 

 מקומות ישיבה. 7מר אברהם אילוז( ברכב חדש בעל 
 

כדלקמן: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ   זכייניות משכ"ל לבבקשה לקבלת הצעות מחיר קצין הרכב פנה 
(Lease4u ,)) קשר רנט א קאר בע"מ ) הרץ .  

 :מקומות 7ביזניס  1.5סקודה קודיאק  מסוגרכב  להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייניות משכ"ל עבור 

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 4,212-) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ

 .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪   4,526   -פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ 
 
 

) זכיינית משכ"ל ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מקצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

רכב מסוג סקודה עבור   ,חודשים 36למשך  , 4.5%ועמלת משכ"ל בשיעור כולל מע"מ  ש לחוד₪  4,212( ע"ס 

 מקומות. 7ביזניס  1.5קודיאק 

 
 1611100531 -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס'  

 

מסיעי העיר ראשל"צ ) מכרז משכל   -התקשרות עבור שירותי הסעה וליוויהארכת   03/2022הצעה מס'  .3

 (1914422נוהל  9/2019-הס

 צ ) זכיין משכ"ל(.אישרה ההתקשרות עם מסיעי העיר ראשל" 25.08.2019מיום  32.2019-15ועדת שלושה מס' 

אישרה הגדלת ההתקשרות עם מסיעי העיר ראשל"צ ) זכיין  02.05.2021מיום  12.2021-15ועדת שלושה מס' 

 . 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור ₪  55,368משכ"ל( ע"ס 

 .31.12.2021הינה בתוקף עד ליום  הארכת ההתקשרות

מותאם לצרכיה על פי מרכז סיעודי טיפולי הל  .ג אלאור העובדה כי עדיין קיים הצורך בשירותי ההסעה לתושבת  

, מבוקש לאשר (בני ברק ",ם סיעודי "עלה עזר לילד הנכהמרכז יו) מרמלה ל חון התקפה על פי חוק בהחלטת ועדת א

כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 157,843ע"ס   העיר ראשל"צ ) זכיין משכ"ל( מסיעיהארכת ההתקשרות עם 

 . 31.08.2022, עד ליום 4.5%בשיעור 

 .11%סה"כ כלל ההגדלות עומדות על 

 

 1845300845 -מקור תקציבי 

 

 (3)נספח מס' 
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 הועדה: מלצותה

 

 רכבי ליסינג עבור מח' שיטור עירוני  2 - 01/2022הצעה מס'  .1

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

) זכיינית ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

רכבים  2עבור   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  7,842ע"ס  משכ"ל (

 .sun hybrid 1.8קורולה טויוטה  מסוג
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 ורייב'רכב ליסינג עבור סגן ראש העיר אברהם דז - 02/2022הצעה מס'  .2

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

 מאשרת

) זכיינית משכ"ל ( ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

עבור רכב מסוג סקודה   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  4,212ע"ס 

 מקומות. 7ביזניס  1.5קודיאק 

 

מסיעי העיר ראשל"צ ) מכרז משכל   -הארכת התקשרות עבור שירותי הסעה וליווי  03/2022הצעה מס'  .3

 (1914422נוהל  9/2019-הס

מרכז ל  .ג אבשירותי ההסעה לתושבת  נציגת אגף שירותים חברתיים , הצורך  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

ם סיעודי "עלה עזר מרכז יו) מרמלה ל חון התקפה על פי חוק בא מותאם לצרכיה על פי החלטת ועדתסיעודי טיפולי ה

המותרים בדין, הועדה מאשרת המלצת האגף  25%( והעובדה כי ההגדלה אינה עולה על בני ברק ",לילד הנכה

  מסיעי העיר ראשל"צ ) זכיין משכ"ל(לשירותים חברתיים וממליצה בפני ראש העיר   לאשר הארכת ההתקשרות עם 

 ,4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 157,843ע"ס 

 . 31.08.2022עד ליום  

 
 רונן עזריה                                       עו"ד שלי ביטון                                   רוזה עללאל                  

 מנכ"ל העירייה                    ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  זברית  העירייה ג              
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                  

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 רכבי ליסינג עבור מח' שיטור עירוני  2 - 01/2022הצעה מס'  .1

₪  7,842) זכיינית משכ"ל ( ע"ס ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 sunקורולה טויוטה  מסוגרכבים  2עבור   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד

hybrid 1.8. 

 

 ורייב'רכב ליסינג עבור סגן ראש העיר אברהם דז - 02/2022הצעה מס'  .2

₪  4,212) זכיינית משכ"ל ( ע"ס ) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ ההתקשרותמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 7ביזניס  1.5עבור רכב מסוג סקודה קודיאק   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד

 מקומות.
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העיר ראשל"צ ) מכרז  מסיעי  -הארכת התקשרות עבור שירותי הסעה וליווי - 03/2022הצעה מס'  .3

 (1914422נוהל  9/2019-משכל הס

 ₪ 157,843ע"ס   מסיעי העיר ראשל"צ ) זכיין משכ"ל(הארכת ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 . 31.08.2022, עד ליום 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

מיכאל וידל                                                                                                                                         

 ראש העיר                                                                                                                                    


