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, התקיימה ישיבת הוועדה לפתיחת מעטפות הצעות מחיר 2021 נובמברב 9בתאריך  .1
רכב +  2007שנת ייצור  PH2Sמדגם קונקט פורד לקניית רכב מהעירייה מסוג 

 JR 125+ אופנוע סאן יאנג מדגם  2008שנת ייצור  PT2(s)מסוג פורד קונקט מדגם 
 .2014שנת ייצור  JR 125+ אופנוע סאן יאנג מדגם  2014שנת ייצור 

 

 בישיבה נכחו: .2
 סגנית ומ"מ ראש העירייה-גב' סמדר אהרוני

 המשפטית לעירייה היועצת -כהן  -שולמית מנדלמןעו"ד 
 ממונה תחום בכיר מכרזים והתקשרויות-עו"ד איסרא עווד

 סגנית מנהל אגף הגזברות–יפה מחלוף 
 רכזת מכרזים-דנה לבני

 
ם "מעריב הבוקר" ו"כלכליסט", בעיתוני 11/10/2021העירייה פרסמה בתאריך  .3

הזמנה בעיתון המקומי "כל נס ציונה",  15/10/2021ובתאריך ובאתר העירייה, 
 PH2Sפורד קונקט מדגם להציע הצעות מחיר לקניית כלי רכב מהעירייה מסוגים: 

+ אופנוע  2008שנת ייצור  PT2(s)+ רכב מסוג פורד קונקט מדגם  2007שנת ייצור 
שנת  JR 125+ אופנוע סאן יאנג מדגם  2014שנת ייצור  JR 125סאן יאנג מדגם 

 .2014ייצור 
 

 הצעות. 5בתיבת הצעות המחיר נמצאו  .4

 
 ההצעות שנתקבלו:פרטי להלן  .5

 

 איציק גולןשם המציע:  .א
 

  ₪ 614המחאה ע"ס: 

שנת  דגם סוג הרכב מס' רכב מס'
 ייצור

 ק"מ
 )הערכה(

 הצעה

  ₪ PH2S 2007 221,900 2,569 פורד קונקט 43-468-61 1
PT2(s) 2008 169 פורד קונקט 57-792-65 2 000,  3,569 ₪  
3 32-642-36  אופנוע סאן 

 יאנג
JR 125 2014 82,000 אין הצעה 

4 72-211-71 סאן   אופנוע 
 יאנג

JR 125 2010 24,000 אין הצעה 

 

 ב.פ.ב מוטור בע"משם המציע:  .ב
 

  ₪ 375+  ₪ 855המחאה ע"ס: 

שנת  דגם סוג הרכב מס' רכב מס'
 ייצור

 ק"מ
 )הערכה(

 הצעה

  ₪ PH2S 2007 221,900 3,750 פורד קונקט 43-468-61 1
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שנת  דגם סוג הרכב מס' רכב מס'

 ייצור
 ק"מ

 )הערכה(
 הצעה

PT2(s) 2008 169 פורד קונקט 57-792-65 2 000,  8,550 ₪  
3 32-642-36 אופנוע סאן  

 יאנג
JR 125 2014 82,000 אין הצעה 

4 72-211-71 סאן   אופנוע 
 יאנג

JR 125 2010 24,000 אין הצעה 

 

 מצלאוי יחזקאלשם המציע:  .ג
 

  ₪ 1,110המחאה ע"ס: 

שנת  דגם סוג הרכב מס' רכב מס'
 ייצור

 ק"מ
 )הערכה(

 הצעה

  ₪ PH2S 2007 221,900 4,770 פורד קונקט 43-468-61 1
PT2(s) 2008 169 פורד קונקט 57-792-65 2 000,  6,330 ₪  
3 32-642-36 אופנוע סאן  

 יאנג
JR 125 2014 82,000 אין הצעה 

4 72-211-71 סאן   אופנוע 
 יאנג

JR 125 2010 24,000 אין הצעה 

 

 חלפים יהודה רויאלשם המציע:  .ד
 

  ₪ 490המחאה ע"ס: 

שנת  דגם סוג הרכב מס' רכב מס'
 ייצור

 ק"מ
 )הערכה(

 הצעה

  ₪ PH2S 2007 221,900 2,550 פורד קונקט 43-468-61 1
PT2(s) 2008 169 פורד קונקט 57-792-65 2 000,  2,650 ₪  
3 32-642-36 אופנוע סאן  

 יאנג
JR 125 2014 82,000 אין הצעה 

4 72-211-71 סאן   אופנוע 
 יאנג

JR 125 2010 24,000 אין הצעה 

 

 יהודה רויאל חלפיםשם המציע:  .ה
 

  ₪ 205המחאה ע"ס: 

שנת  דגם סוג הרכב מס' רכב מס'
 ייצור

 ק"מ
 )הערכה(

 הצעה

 אין הצעה PH2S 2007 221,900 פורד קונקט 43-468-61 1
PT2(s) 2008 169 פורד קונקט 57-792-65 2 000,  אין הצעה 
3 32-642-36 אופנוע סאן  

 יאנג
JR 125 2014 82,000 1,100 ₪  

4 72-211-71 סאן   אופנוע 
 יאנג

JR 125 2010 24,000 950 ₪  

 

העירייה כגוף ציבורי אינה גובה מע"מ ואינה משלמת מע"מ ועל כן ההצעה תהיה סופית  .6
  ללא קיזוז מע"מ.
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 :החלטה .7

לקנית כלי לקבוע את ההצעות הבאות שנמצאו תקינות והציעו את המחיר הגבוה ביותר 
 :כהצעות הזוכות הרכב מהעירייה

 
שנת  דגם סוג הרכב מס' רכב מס'

 ייצור
 ק"מ

 )הערכה(
 מציע הצעה

 מצלאוי יחזקאל  ₪ PH2S 2007 221,900 4,770 פורד קונקט 43-468-61 1
PT2(s) 2008 169 פורד קונקט 57-792-65 2 000,  ב.פ.ב מוטור בע"מ  ₪ 8,550 
3 32-642-36 אופנוע סאן  

 יאנג
JR 125 2014 82,000 1,100 ₪  יהודה רויאל חלפים 

4 72-211-71 סאן   אופנוע 
 יאנג

JR 125 2010 24,000 950 יהודה רויאל חלפים ש"ח 

 
 

__________________ __________________ __________________ 
 ערן לבב כהן-עו"ד שולמית מנדלמן כהן-דפנה קירועו"ד 

 גזבר העירייה היועמ"ש לעירייה מנכ"לית העירייה
 
 

 
 

 ים:העתק

 ראש העיר -

 גזברות -
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