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 מברטבספ 06)תשפ"ב  לול א 'י שלישי ביום  התקיימה ש  (מכרזים משותפים)התקשרויות ועדת  תמישיב
  , רמלה.1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית רחוב ויצמן   - (2022

 
 

 חברי הועדה:                                                                          משתתפים:                                                                          

מנהל מחלקת לוגיסטיקה ותעבורה -אבי דיל                                רונן עזריה, מנכ"ל העירייה ויו"ר הועדה   

 גזברית העירייה                                  -רוזה עללאל    

                               יועמ"שס.  –שרון בן יקר  עו"ד   

מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן   
הנדסהכלכלן אגף  -רו"ח עוז בן שלוש   

 
 

  :סדר יום
 

 עבודות לחיבור מערכות ההשקיה של השצ"פים בנאות שמיר - 2022716/הצעה מס'  .1

נדרשת העירייה להתקשר עם תאגיד לשם ביצוע עבודות לחיבור מערכות ההשקיה של השצ"פים בנאות שמיר, 

הצעת המחיר מצורפת . תאגידההצעת מחיר מלקבלת הנדסה האגף המים ת.מ.ר לביצוע העבודות. לשם כך, פנה 

לפרוטוקול הועדה והוצג על ידי כלכלן המחלקה בפני הועדה. הועדה דרשה וקיבלה הסברים בדבר הצורך  1כנספח 

 בביצוע העבודות, ופירוט כתבי הכמויות.

 יודגש:

 מדובר בחיבורי מערכות השקיה לשצ"פים בלבד.

 מפקחת מטעם העירייה על הפרויקט.הומנהלת החברה השיא, -הצעת המחיר נבדקה ואושרה ע"י חברת פרו

 .5%כולל מע"מ ותקורת תאגיד ₪  185,584.48עלות העבודות יסתכמו בסך של: 

 

כולל מע"מ ותקורת התאגיד ₪  185,584.48תאגיד המים ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של 

5%. 

 

  2731-מקור תקציבי

 (1)נספח מס'  

 

 הפיקוח העירוני רכב  ליסינג חדש למח' שכירות - 2022816/הצעה מס'  .2

תום ) 2022בנובמבר סתיים עתיד לה אגף הביטחון והפיקוח העירוניהסכם הליסינג עבור הרכב אשר משמש את 

לקבלת הצעות מחיר לרכב חדש, במסגרת ההתקשרות דרך משכ"ל ק. הרכב פנה  .(שכירותהחודשי  36תקופת 

, להלן יפורטו ההצעות כפי שהתקבלו בעבור רכב תוצרת חברת קאר )הרץ(רנט א ו (Lease4uפסיפיק ): זכייניותל

 לפרוטוקול זה(: 2)המפורטים בנספח  LX 1.2( דגם פיקנטו KIAקיה )
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 36, למשך 4.5%לחודש כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של ₪  2,613  -( Lease4uפסיפיק ) .א

 .חודשים

 36, למשך 4.5%מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של לחודש כולל ₪   2,899 -רנט א קאר )הרץ(  .ב

 .חודשים

 

  .(Lease4uפסיפיק )חברת  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  רכב ממליץהקצין 

 

 17332000730  -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 

 משאית קלה לאגף אחזקה :ליסינג חדששכירות רכב  - 2022916/הצעה מס'  .3

) משאית לבעלי  משאית קלהלרשות עובדי האגף להחזיק  ,בין היתר ,המטלות באגף האחזקה נדרשלשם ביצוע 

 . רישיון ב'(

 36אית בליסינג תפעולי של לשכור משהוחלט , שנים 26משאית העירייה הושבתה לאחר שימוש של כ: מאחר ו

  .חודשים

פסיפיק : זכייניותך משכ"ל ללקבלת הצעות מחיר למשאית קלה, במסגרת ההתקשרות דרק. הרכב פנה 

(Lease4u) להלן יפורטו ההצעות כפי שהתקבלו בעבור משאית תוצרת חברת פיזו' רנט א קאר )הרץ(ו ,

(PEUGEOT דגם )BOXER N2 2.2L HDI  DRIVER 2MT  לפרוטוקול זה(: 3)המפורטים בנספח  כולל וו גרירה 

 36, למשך 4.5%וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של כולל מע"מ לחודש ₪  11,644  -( Lease4uפסיפיק )  .א

 .חודשים

 36, למשך 4.5%כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של לחודש ₪   9,962 -רנט א קאר )הרץ(  .ב

 .חודשים

 

 .רנט א קאר )הרץ(חברת  קצין רכב ממליץ  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 

 1811000731  -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 
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  הועדה: מלצותה

 

 עבודות לחיבור מערכות ההשקיה של השצ"פים בנאות שמיר - 2022716/הצעה מס'  .1

לערוך התקשרות   מחויבתולאור העובדה כי העירייה ים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה לאחר עיון בבקשה ובנספח

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה , העירונית ההשקיההמים לשם חיבורי השצ"פים למערכת  זו עם תאגיד

 בפני ראש העיר  וממליצה

 .5%כולל מע"מ ותקורת התאגיד ₪  185,584.48תאגיד המים ע"ס  עם לאשר ההתקשרות
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 הפיקוח העירוני שכירות רכב  ליסינג חדש למח' - 2022816/הצעה מס'  .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מקצין רכב , משנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, 

 הועדה 

  -( Lease4uפסיפיק ) מאשרת המלצת קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם חברת 

 זכיינית משכ"ל 

קיה עבור רכב מסוג  ,  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש₪  2,613ע"ס  

 .LX 1.2פיקנטו 

 

 שכירות רכב  ליסינג חדש משאית קלה לאגף אחזקה - 2022916/הצעה מס'  .3

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מקצין רכב , משנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, 

 עדה הו

זכיינית   -רנט א קאר )הרץ( מאשרת המלצת קצין הרכב  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם חברת 

 משכ"ל 

עבור רכב  מסוג  ,  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36)למשך  לחודש₪  9,962ע"ס  

 משאית קלה 

 . כולל וו גרירה   PEUGEOT BOXER N2 2.2L HDI  DRIVER 2MTמסוג 

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                          
 מנכ"ל העירייה                                                              זברית  העירייה ג              

                                                                 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 עבודות לחיבור מערכות ההשקיה של השצ"פים בנאות שמיר - 167/2022הצעה מס'  .1

כולל מע"מ ותקורת התאגיד ₪  185,584.48תאגיד המים ע"ס ההתקשרות עם   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

5%. 

 

 הפיקוח העירוני שכירות רכב  ליסינג חדש למח' - 2022816/הצעה מס'  .2

₪  2,613ע"ס  זכיינית משכ"ל   -( Lease4uפסיפיק ) ההתקשרות עם חברת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 LX 1.2קיה פיקנטו עבור רכב מסוג  ,  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36) למשך  לחודש 
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 שכירות רכב  ליסינג חדש משאית קלה לאגף אחזקה - 2022916/הצעה מס'  .3

)  לחודש ₪  9,962ע"ס  זכיינית משכ"ל   -רנט א קאר )הרץ( חברת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 PEUGEOTמשאית קלה מסוג רכב  מסוג  עבור ,  4.5%חודשים( כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור של  36למשך 

BOXER N2 2.2L HDI  DRIVER 2MT   כולל וו גרירה. 

 

מיכאל וידל                                                                                                                   

 ראש העיר                                                                                                               


