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 89פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

בחדר הישיבות  21/6/22מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

יו"ר - גב' דוברת וייזר 

מ"מ יו"ר  - מר רמי ברלב 

חבר  - מר דני לביא 

מוזמנים: 

מבקר  - מר ניסים בן יקר 

ע' מנכ"ל - גב' ניצן פרל

ס' גזבר  - גב' רויטל פיטרמן 

מנהלת תחום בכירה, הסכמים, מכרזים והתקשרויות.  עדי דייג הלפרןעו"ד 

מנהל מח' רכב  - מר בני עוקשי 

מזכירת הועדה  - גב' לימור נסט 

יועץ חיצוני  - עו"ד דוד רן יה 

נוכחים: 

הקבלנים

בהעדר: 

מנכ"ל - מר ערן שורץ 

חבר  - מר יעקב קורצקי 

חבר  - מר מיכאל דורון 

חברה גב' בת שבע אלקובי 

ירון גדות מ"מ  - מר שמואל גריידי 



 

 

 

 סדר היום: 

אספקת דלקים ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק עבור עיריית   – 561/21מכרז פומבי מס' 
 הצעות כדלקמן: )לא נתבקשו ערבויות במכרז זה(.  3פתיחה. בפתיחת התיבה נמצאו  – רמה"ש

 להלן מחירי מינימום ומקסימום ע"פי נתוני המכרז: 

 אגורות נוספות על מחיר , תדלוק עצמי". 5לפחות הנחה קבועה של  –אוקטן נטול עופרת  95דלק  –בנזין  .1

 ₪ כולל מע"מ.  0.37ההצעה לא תעלה על   –סולר לתחבורה בתחנות הדלק הציבוריות  .2

 ₪ כולל מע"מ.  0.40ההצעה לא תעלה על סך של  –סולר לתחבורה במכליות  .3

 ₪ לליטר )כולל מע"מ(.  2.5ההצעה לא תעלה על  –אוריאה  .4

 . 15%לפחות  –מחירי שמנים  .5

 ללא עלות לעירייה.  –שטיפת רכב חיצוני  .6

 ₪.  20לא ניתן להציע מחיר העולה על   –שטיפות בחודש  80 –ופנימי מעבר ל שטיפת רכב פרטי. חיצוני  .7

 ₪.  30לא ניתן להציע מחיר העולה על   –שטיפות בחודש.  80 –שטיפת רכב מסחרי חיצוני ופנימי מעבר ל  .8

 יהיה ללא עלות לעירייה.  –התקן תדלוק אוניברסלי  .9

 

. )התמחור על פי המספור בסעיף הקודם  ע"מניסן אלישע נכסים והשקעות בשם החברה המציעה: 
 בפרטיכל(.

 .אפס אגורות.1

2 .0.42   .₪ 

3 .0.47   .₪ 

4 .6   .₪ 

 . 15%. לפחות 5

 . ללא עלות לעירייה 6

7 .25  .₪ 

 ח. "ש 40. 8

 . ללא עלות לעירייה. 9

 

 פרטיכל(.להמספור בסעיף הראשון  )התמחור ע"פי ע"מבנחמיה אנרגיה שם החברה המציעה: 

 . תשע אגורות.1

2 .415  .₪ 

3 .400  .₪ 

4 .5.5  .₪ 

5 .15% . 

 . ללא עלות לעירייה. 6



 

 

 

 

7 .42.90  .₪ 

8 .47.90  .₪ 

 . ללא עלות לעירייה. 9

 

 )התמחור ע"פי המספור בסעיף הראשון לפרטיכל(. טיולי שער הנגב בע"משם החברה המציעה: 

 . חמש אגורות.1

2 .0.42   .₪ 

3 .0.40   .₪ 

4 .5.5  .₪ 

5 .15% . 

 . ללא עלות לעירייה. 6

7 .20  .₪ 

8 .30  .₪ 

 . ללא עלות לעירייה. 9

 

 : )התמחור ע"פי המספור בסעיף הראשון לפרטיכל(.אומדן

 ארבע אגורות.  .1

2 .0.37   .₪ 

3 .0.40   .₪ 

4 .2.5  .₪ 

5 .15% . 

 . ללא עלות לעירייה. 6

7 .20  .₪ 

8 .30  .₪ 

 ה. יעלות לעירי. ללא 9

 

 

 דוברת וייזר 

 ס' ר' העירייה ויו"ר הוועדה

 

 


